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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení společnosti, která 

bude nabízet služby vedení účetnictví, daňového poradenství a mzdové agendy. 

Podnikatelský plán zohledňuje teoretická východiska a problematiku navrhovaného 

řešení. Součástí práce je i finanční plán podnikání včetně predikce výnosů a nákladů. 

Tato predikce je zpracována v pesimistické, realistické a optimistické variantě. 

 

Klíčová slova 
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Abstract 

The thesis discusses the business plan to open a new company, which will offer 

bookkeeping services, tax consulting and payroll. The business plan takes account of 

the theoretical bases and issues of the proposed solution. The thesis includes also 

financial plan of business with financial prediction of revenues and expenses. This 

prediction is processed in pessimistic, realistic and optimistic scenarios.  
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Úvod 

V současné dob  je velmi t žké proniknout do jakéhokoliv odv tví bez znalostí pot eb 

zákazníků a trhu. Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského 

zám ru pro založení společnosti. P edm tem podnikání vznikající společnosti bude 

vedení účetnictví, da ové optimalizace a mzdové agendy.  

První část této práce se v nuje vlastnímu zám ru, vymezení problému a cíle, kterého by 

m lo být v této diplomové práci dosaženo. Snad každý člov k se n kdy setkal nebo 

vyhledal pomoc účetního poradce. Mnozí lidé pobírají mzdu, kterou jim musí n kdo 

spočítat. Da ové p iznání není v dnešní dob  jednoduché správn  vypočítat a vyplnit. 

Každá operace ve společnosti, která vede účetnictví, musí být správn  a průkazn  

zaúčtována tak, aby účetní záv rka byla sestavena na jeho základ  srozumiteln  a 

podávala v rný a poctivý obraz p edm tu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Ve druhé části jsou zpracována teoretická východiska práce, kde jsou zprvu popsány 

definice, co je podnikání, co je podnik a kdo je podnikatel. Následující kapitoly a 

podkapitoly jsou v novány teoretickým východiskům pot ebným ke zpracování 

ostatních kapitol diplomové práce a jsou zde popsány nap íklad jednotlivé právní formy 

podnikání, podnikatelský plán, metody analýzy interního a externího prost edí, 

marketingové strategie, finanční plán, kritéria výb ru vhodného účetního programu a 

metody hodnocení investic.  

T etí část analyzuje současný stav společnosti. V této části je vypracovaná SLEPT 

analýza, Porterova analýza 5 konkurenčních sil, 7S analýza, zpracován marketingový 

průzkum a záv rečná SWOT analýza, ve které nalezneme shrnutí zmín ných analýz. 

T etí část také srovnává výhody a nevýhody živnosti a s.r.o. 

Čtvrtá část je zam ena na konkrétní návrhy ešení vhodné organizační, marketingové a 

finanční strategie. Celá čtvrtá část se zam uje na návrhy ešení, popis podniku, časový 

harmonogram realizování projektu, organizační strukturou, návrhem ceníku, výb rem 

účetního programu, hodnocením a eliminaci rizik, marketingovou strategií a finančním 

plánem včetn  hodnocení investice. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 

Má diplomová práce se zabývá problematikou založení společnosti na vedení účetnictví, 

da ového poradenství a mzdové agendy.  

K tomu, aby společnost mohla začít úsp šn  fungovat a abych zjistil, je-li vůbec na 

tomto konkurenčním trhu ješt  místo pro další společnost, musím provést n kolik 

analýz, konkrétn  SLEPT analýzu obecného okolí a Porterovu analýzu 5 konkurenčních 

sil a na základ  všech zjišt ným poznatků pak vytvo it SWOT analýzu, která bude 

výsledkem kritické analýzy podniku. Marketingový průzkum mi pomůže zjistit, jestli 

lidé využívají služeb účetních poradců a jestli by m li zájem o nov  vzniklou účetní 

poradenskou společnost. 

Cílem mé práce je také shrnout všechny poznatky získané v teoretických východiskách 

práce mezi dv ma nejčast jšími právními formami podnikání – a to živností a 

společnosti s ručením omezeným a vyhodnotit výhody a nevýhody p íslušné právní 

formy podnikání. 

V návrhové části vyberu pro společnost vhodný účetní program, který bude mít 

k dispozici všechny moduly, které budou zákazníci využívat a bude v n m z pohledu 

uživatele snadná a p ehledná práce. Licence programu by m la odpovídat finančním 

možnostem společnosti. V současnosti existuje celá škála programů, které lze k této 

činnosti využít, proto jsou důležité i dopl kové funkce a také provázanost s jinými 

programy a důležitými internetovými stránkami. 

Cílem práce je i zidentifikovat všechny náklady a na základ  odborného odhadu 

predikovat tržby v prvních t ech letech podnikání včetn  fází vývoje společnosti. Na 

základ  všech zanalyzovaných dat sestavím finanční plán a zhodnotím návratnost 

investice a to v pesimistické, realistické i optimistické situaci. 

V p íloze práce bude uveden vzorový dotazník, který bude použit k marketingovému 

průzkumu, a také zde budou detailn  rozepsány nákladové položky spojené se 

zahájením činnosti. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této kapitole diplomové práce jsou popsány teoretické poznatky, které je důležité znát 

a chápat p i navrhování podnikatelského plánu. Pro fyzickou i právnickou osobu je 

nejdůležit jší výb r vhodné právní formy podnikání. V této kapitole budou také 

popsány základní metody, jak lze analyzovat trh a tržní prost edí tak, abych mohl 

všechny tyto poznatky aplikovat v analytické a návrhové části této práce. 

2.1 Vymezení základních pojmů 

D íve než začneme podnikat, tak je pot eba definovat základní pojmy a vymezit jejich 

význam. Mezi tyto základní pojmy pat í podnikání, podnikatel a podnik. Nežli začneme 

jednotlivé pojmy definovat, tak si musíme uv domit, že je nezbytné se ídit v rámci 

podnikání právními p edpisy dané zem , na jejichž území je daná podnikatelská činnost 

vyvíjena [1]. 

Základní právní p edpisy v České republice, které upravují podnikání, jsou: 

 Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník; 
 Zákon č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích; 

 Zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání Ěživnostenský zákoně; 
 Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce; 

2.1.1 Podnikání 

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejst íku. Podnikatel má 

k podnikání živnostenské nebo jiné oprávn ní. Vykonává na vlastní účet a odpov dnost 

výd lečnou činnost za účelem dosažení zisku [2]. 

V současném sv t  existuje mnoho lidí, kte í začnou podnikat bez jakéhokoliv 

pov domí, co pojem podnikání znamená ať už z historického hlediska, tak z všeobecn  

definovaného, které můžeme najít v každé odborné literatu e. Mnoho odborníků se však 

shoduje, že jejich úsp ch je založen na znalosti teorie. Teorie podnikání však nezaručuje 

automatický úsp ch bez nadání a p íslušných vlastností podnikatele. Pomáhá však 

dostat se k úsp chu a eliminovat možné bariéry vedoucí k neúsp chu [3]. 
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Smyslem podnikání je hledat, objevovat a vypl ovat podnikatelské p íležitosti 

k vypln ní mezer na trhu a tím vytvo it n co navíc. Nová hodnota může mít jak 

finanční, tak i nefinanční hodnotu.  Podnikání také znamená samostatné nalézání 

p íležitostí k realizaci cíle. Dobrovolné p ebírání odpov dnosti a účinné využívání 

vlastních zdrojů, svého času a jména. P echod na podnikavý životní způsob je náročný a 

vyžaduje zvláštní průpravu a nese sebou velikou zodpov dnost [3].  

Můžeme definovat n kolik úhlů pohledu, jak můžeme vnímat podnikání: 

 Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 
tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytvá ení 
p idané hodnoty. 

 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná pot ebou něco získat, 
něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je 

prost edek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 
vlastní nohy apod. 

 Sociologické pojetí – podnikání je vytvá ením blahobytu pro všechny 
zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvá ením 
pracovních míst a p íležitostí [4].  

 Právnické pojetí – Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 
samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 
dosažení zisku [2]. 

2.1.2 Podnikatel 

Až v 1Ř. Století vypozoroval nov  Richard Cantillon formulující pracovní roli, kterou 

nazval „entrepreneur“ Ěpodnikatelě. Obsahem této profese bylo p evzetí odpov dnosti a 

rizika za realizaci v tšího komerčního projektu [3]. 

Podnikatelem podle nového občanského zákoníku je: 

1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejst íku. Za jakých 
podmínek se osoby zapisují do obchodního rejst íku, stanoví jiný zákon. 

2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo 
jiné oprávnění podle jiného zákona [2]. 

Podnikatelem tedy je jak fyzická, tak právnická osoba. Primárním podnikatelem 

rozumíme fyzickou osobu, která je vlastníkem podniku a je pro tuto osobu podnik jako 
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nástroj podnikání. Sekundární podnikatel je osoba, která pouze spravuje podnik v rámci 

vlastníka – tedy primárního podnikatele [3]. 

Podnikatel je rozhodujícím faktorem hospodá ského vývoje. Činnost úsp šného 

podnikatele je založena na vysoké kvalifikaci, odbornosti, informovanosti a na 

systematickém cílev domém úsilí. 

2.1.2.1 Podnikatel versus zaměstnanecký poměr 

Podnikavost je spojením umu a p íslušné aktivity sm ující k napln ní smyslu 

podnikání. Zájemcem o podnikání je v tšinou osoba, která chce mít jistotu zam stnání, 

je to osoba, která ztratila zam stnání nebo chce si ke svému zam stnání p ivyd lat nebo 

realizovat p edstavy v určité oblasti. Podnikavost je schopnost, potenciál, dispozice a 

dovednost podnikat. Rozhodnutí se v novat podnikání v sob  nese razantní zm nu ať už 

v životním stylu, tak i zm nu pracovního prost edí. Z osoby závislé činnosti se stává 

osoba, která se zm ní na osobu samostatn  výd lečn  činnou, tedy podnikající [3].  

2.1.3 Podnik 

Obecn  je podnik chápán jako místo, kde se p em ují vstupy na výstupy. Podnik je 

obklopen okolím, které na n j působí, ale i podnik působí na své okolí. Podnik musí 

brát p i jakémkoliv rozhodování v úvahu okolí podniku. Sílu okolí může m nit podnik 

pouze omezen  a to nap íklad lobby, ale i p esto lze okolí vnímat jako omezujícího 

činitele. Okolí podniku lze rozčlenit do n kolika skupin: 

 Geografické okolí – lokalizace podniku, nákupní a prodejní logistika, vlivy 
globalizace, 

 Technologické okolí – technický pokrok v podniku a jeho účinky, 
 Sociální okolí – sociální zájmy zam stnanců a okolí, sociální důsledky činností 

podniku, 

 Politické a právní okolí – zájmy politických stran – možnost a meze podniku, 
 Ekonomické okolí – konkurenční prost edí, zásobovací a odbytové trhy, stát, 

finanční ústavy, 
 Ekologické okolí – omezení a ekologická zát ž podniku, 
 Etické okolí – etika v podnikání, 

 Kulturn -historické okolí – úrove  vzd lanosti a kultury obyvatelstva [1]. 
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2.1.3.1 Podnik a jeho cíle 

Shareholder Value Analysis = analýza růstu hodnoty podniku. P edstavuje způsob 

ohodnocení podniku a tím jeho dlouhodobé tržní hodnoty. Tento value- based 

management je primárn  orientován na generování ekonomických hodnot. Je založena 

na diskontování cash flow, kdy smyslem je vymezení dostatku volných pen žních 

prost edků a jejich současné hodnoty [5]. 

2.1.3.2 Životní cyklus podniku 

Životní cyklus podniku je možno považovat za jedno z rozhodujících kritérií, která 

mohou ovliv ovat rozhodování managementu a rozhodování vlastníků o způsobu 

financování.  

 Vznik podniku – v tomto období vznikne podnikatelský zám r, u kterého se 
p edpokládá, zájem trhu a jeho růst. V tomto období se podnik potýká s nízkým 
provozním cash flow, s vysokými investičními výdaji spojeny s podporou 
uvád ného produktu na trh a také má podnik vysoké výdaje vyžadující 
dodatečné finanční zdroje, 

 Fáze růstu – po produktu, který ponik nabízí na trhu, je vysoká poptávka. 
Společnost může začít expadovat na další trhy a tím docílit ješt  v tšího růstu. 
Společnost by si m la však hlídat to, aby se nedostala do stavu, kdy nebude 
schopna vyrobit všechno poptávané zboží, protože pak by p ípadná investice do 
rozší ení výrobní kapacity mohla zdražit nabízené zboží. Z hlediska finančního 
ízení je nutné se vyhnout ztráty platební schopnosti, 

 Fáze stabilizace – V této etap  životního cyklu se podnik dostává do stavu, kdy 
má podnik stabilní podíl na trhu nebo společnost pouze nepatrn  zvyšuje svůj 
podíl na trhu. Tato fáze je spojena s kladným výsledkem hospoda ení. Vedení 
podniku by se m lo zam it na hledání interních zdrojů růstu a zvyšování 
efektivnosti; financování inovace nebo vývoj nových produktů a také 
vyhledávání vhodných cílů akvizice, 

 Fáze krize – Podnik, který se nachází v této fázi v tšinou zaznamenává pokles 
p íjmů z vlastní činnosti a to buď ztrátou poklesu nebo nedostatečné inovace 
svého výrobku. Společnost také může prodávat svůj vlastní majetek. Může mít i 
vysokou míru zadlužení podniku a v tšinou všechny tyto jevy vedou 
k omezování provozu. Projevuje se to tak, že společnost ztrácí schopnost zastát 
svým závazkům Ěnení schopna hradit faktury ve lhůt  jejich splatnostiě – nízká 
likvidita společnosti, 
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 Fáze zániku – Podnik zaniká v den výmazu z ve ejného rejst íku. Zánik podniku 
následuje po jehom zrušení [6]. 

 

Obrázek č. 1 Životní cyklus podniku (zdroj: vlastní zpracování dle [1]) 

2.2 Právní formy podnikání 

Začátkem podnikání je vždy spojen s adou úvah. Na začátku podnikání je nutné si 

zvolit n jakou formu podnikání. Podnikat lze jako fyzická nebo právnická osoba. 

Zatímco fyzická osoba je skutečn  existující člov k, tak právnická osoba je um le 

vytvo ený subjekt, který je často kryt n jakým obchodním jménem. V právním vztahu 

za ni jednají zvolení lidé nebo jeden člov k.  

P ed výb rem samotné formy podnikání je dobré se zam it na tyto klíčové oblasti:  

 Způsob a rozsah ručení – je rozdíl, jestli budeme ručit firemním nebo osobním 
majetkem, kdy riskantn jší je ručením vším osobním majetkem, 

 Oprávn ní k ízení podniku – jeho vedení a rozhodování o důležitých v cech 
pouze dle p ání společníků nebo tuto pravomoc delegovat na n kterého ze 
zam stnanců, 

 Počet zakladatelů – týká se právnických osob a čím více společníků máme, tím 
jednodušší počáteční kapitálové zajišt ní, ale i nižší podíl na zisku, 

 Nároky na počáteční kapitál – je dáno legislativn , 
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 Administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů se založením a 
provozováním podniku – základní listiny, valné hromady, atd., 

 Účast na zisku a ztrát  – zisk si rozd lují podle podílu společníci, a stejn  tak i 
hradí ztrátu, 

 Finanční možnosti, p ístup k externím zdrojům – možnosti financování, 
 Da ové zatížení – jsou různá da ová pravidla a sazby pro jednotlivé právní 

formy [7]. 

2.2.1 Fyzická osoba 

Fyzická osoba může podnikat jako: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejst íku, 
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních p edpisů, 
d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního p edpisu [2]. 

Nejrozší en jším způsobem podnikání jednotlivce je podnikání jako živnost, 

provozovaná na základ  živnostenského listu. Živnostníci se povinn  nebo dobrovoln  

zapisují do obchodního rejst íku. Živnost d líme na koncesovanou a na vázanou, která 

se d lí na emeslnou, vázanou nebo volnou. Živnosti volné, jsou u podnikatelů 

nejrozší en jším druhem živností, protože k jejich provozování není nutná odborná 

způsobilost, tak jako u ostatních, které podléhají regulaci státu  [7]. 

Základní výhodou živnosti je relativní volnost, která obnáší minimum formáln  

právních povinností. Živnostník nepot ebuje žádný počáteční kapitál, ale pokud 

pot ebuje úv r, tak je pro n j v tšinou složit jší jej obdržet za stejn  výhodných 

podmínek jako právní subjekty. I díky nízké počáteční kapitálové zát ži je živnostník 

ovlivn n konkurencí, protože v p ípad  úsp chu v podnikání, vznikne n kolik subjektů 

podnikající ve stejné nebo blízké činnosti. Nevýhodou živností je bezesporu ručení 

celým svým majetkem [7].  
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2.2.1.1 Živnost koncesovaná 

Koncesovaná živnost smí být provozována na základ  koncese. Je tedy nutné povolení k 

provozování činností a pro její spln ní je pot eba zvláštních podmínek. Není na ní 

právní nárok, protože koncesi neohlašuje, ale žádáme o ni. Koncese je vydávána na 

základ  vyjád ení p íslušného orgánu státní správy, pod který požadavek spadá. 

Koncesovaná živnost je vymezena v p íloze číslo ň živnostenského zákona. Pat í sem 

nap íklad provozování taxislužby, prodej zbraní a st eliva a ada dalších [7].  

2.2.1.2 Živnost ohlašovací  

Všechny živnosti, které spadají do skupiny ohlašovacích živností, jsou k provozování 

podmín ny n kolika podmínkami, mezi n  pat í bezúhonnost, v k 1Ř let a také žádné 

dluhy na daních nebo sociálním pojišt ní, pokud jsme již podnikali. Ohlašovací živnost 

navíc nepodléhá regulaci ze strany státu [7].  

Ohlašovací živnosti d líme na ň druhy: 

 živnosti emeslné, podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost, 
 živnosti vázané, podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost, 
 živnosti volné, podmínkou není odborná způsobilost k provozování živnosti. 

Živnost řemeslná je vymezena v p íloze číslo 1 živnostenského zákona a je k ní 

pot eba odborná způsobilost. Pro získání odborné způsobilosti musí žadatel být vyučen 

v p íslušném oboru nebo projít rekvalifikací nebo mít šest let praxi v oboru. Pat í sem 

nap íklad holičství, eznictví, elektriká ské práce, stavební profese, ková ství, atd. [8]. 

Živnost vázaná je vymezena v p íloze číslo Ň živnostenského zákona a je k ní zapot ebí 

vyšší odborné způsobilosti. Pat í sem nap íklad oční optika, provozování autoškoly, 

vedení účetnictví, atd. Vyšší odborné způsobilosti pro námi plánovanou činnost 

podnikání a to činnost účetních poradců a vedení účetnictví můžeme dosáhnout 

v p ípad , že máme vysokoškolské vzd lání a 3 roky praxe v oboru nebo vyšší odborné 

vzd lání a 5 let praxe v oboru nebo st edoškolské vzd lání zakončené maturitní 

zkouškou a 5 let praxe v oboru. [8]. 
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Živnost volná je vymezena v p íloze číslo 4 živnostenského zákona a pro získání této 

živnosti není pot eba prokazovat žádnou způsobilost. Tuto živnost může provozovat 

klidn  osoba s nedokončeným vzd láním nebo osoba, která je odborn  vzd lána úpln  

v jiném oboru, než chce mít jako p edm t podnikání. Nejčast jší volnou živností je 

Velkoobchod a maloobchod, ale mezi volnými živnostmi nalezneme také nap íklad 

p stitelské pálení nebo p ekladatelská a tlumočnická činnost, atd. [8]. 

2.2.2 Právnická osoba 

Právnickou osobou v zásad  rozumíme um le vytvo ený subjekt, který je zapsán 

v obchodním rejst íku. Důvodem zvolení této formy podnikání může být v tší 

dův ryhodnost, omezené ručení za závazky nebo i samotný fakt, že budujeme 

společnost, která má sama o sob  určitou tržní hodnotu. Problematikou se zajímá zákon 

č. ř0/Ň01Ň Sb., o obchodních korporacích [9]. 

Základní typy právnických osob: 

 Obchodní společnost 
o Ve ejná obchodní společnost 
o Společnost s ručením omezeným 
o Akciová společnost 
o Komanditní společnost 

 Družstva 

 Právnické osoby, které vůbec nepodnikají, nebo podnikání není hlavním 
smyslem jejich existence [7] 

2.2.2.1 Veřejná obchodní společnost 

Ve ejná obchodní společnost může mít zkratku ve . obch. spol. nebo v.o.s. a pokud 

firma obsahuje jméno alespo  jednoho společníka, tak se uvádí dodatek a spol. Aby 

byla společnost ve ejnou obchodní společností, tak musí mít alespo  dv  podnikající 

osoby pod společným obchodním jménem. P ičemž všichni společníci ručí za závazky 

společnosti nerozdíln  a společn  celým svým majetkem. Všechny informace včetn  

pravomocí upravuje společenská smlouva a všechno ídí statutární orgán. Společnost 

vzniká sepsáním společenské smlouvy za účelem podnikání a následn  je podán návrh 

na zápis do obchodního rejst íku.  Společnost nezda uje zisk daní z p íjmů právnických 
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osob, ale společníci zisky daní sazbami dan  z p íjmu fyzických osob. Zisk je d len 

mezi společníky rovným dílem a stejn  tak i ztráta. Výhodou je, že pro založení není 

t eba žádný základní kapitál a také způsob rozd lení zisku a jeho dan ní. Nevýhodou je 

ručení celým majetkem [9]. 

2.2.2.2 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným pat ím mezi nejrozší en jší obchodní společnosti. 

Společnost nese zkratku s.r.o. nebo spol. s.r.o. Základní kapitál společnosti je tvo en 

vklady společníků, kte í ručí za závazky vůči společnosti do výše nesplacených vkladů. 

Minimální vklad jednoho společníka je 1 Kč a základní kapitál musí mít také minimální 

výši 1 Kč. Společnost jako taková však ručí celým svým majetkem. Společníci mohou 

být jak fyzické, tak i právnické osoby a může mít až 50 společníků. Míru účasti 

společníka na rozhodování a různých povinnostech je určována obchodním podílem, 

což je procentní vyjád ení výše vkladu v pom ru se základním kapitálem. Podle výše 

obchodního podílu je i p erozd lován zisk mezi jednotlivé společníky [9]. 

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. 

Jednatele společnosti jmenuje valná hromada a jsou to výhradn  fyzické osoby z ad 

společníků. Jednatelem může být fyzická osoba, která je starší 1Ř let, nenastala u ní 

skutečnost, která je p ekážkou provozování živnosti, je bezúhonná ve smyslu 

živnostenského zákona a není členem dozorčí rady společnosti. Funkce jednatele zaniká 

odstoupením, úmrtím jednatele, uplynutím funkčního období, zánikem společnosti nebo 

p estane-li jednatel spl ovat požadavky pro vykonání této funkce. Všechny zm ny je 

pot ebné zapsat do obchodního rejst íku. Valná hromada zasedá pravideln  ve lhůtách 

stanovených zákonem a společenskou smlouvou [9]. 

Vkládání prost edků do společnosti lze jak pen žn , tak nepen žními vklady. 

Nepen žn  lze vkládat pouze majetek, který se dá ocenit a dá se u n ho zjistit jeho 

hodnota [4]. 

Společnost vzniká ve dvou fázích. V první fázi dojde k založení společnosti a až 

v druhé fázi je společnost založena podpisem společenské smlouvy nebo zakládací 
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listiny, která musí být notá sky ov ena. Právnická osoba vzniká dnem zapsání do 

obchodního rejst íku a zaniká v den vymazání z obchodního rejst íku [9]. 

2.2.2.3 Akciová společnost 

Akciová společnost může mít označení akciová společnost, akc. spol. nebo a.s. 

Základní kapitál akciové společností je rozvržen na daný počet akcií. Hodnota kapitálu 

je minimáln  Ň miliony Kč a v p ípad  ve ejn  nabízených akcií je základní kapitál 20 

milionů Kč. Statutárním orgánem akciové společnosti je p edstavenstvo Ěsprávní radaě, 

jejich členy volí valná hromada [9].  

Pokud společnost zakládá jeden zakladatel, tak sepisuje zakladatelskou listinu formou 

notá ského zápisu a v p ípad  více zakladatelů sepisují zakladatelskou smlouvu ve 

form  notá ského zápisu. Společnost je založena až po rozhodnutí o založení 

společnosti, schválení stanov společnosti a volb  orgánů společnosti [9]. 

Akciová společnost musí také vytvá et ze zisku rezervní fond. Valná hromada také 

schvaluje účetní záv rku a návrh na rozd lení zisku a náhrady ztráty. Akcioná ům jsou 

vypláceny dividendy [9]. 

2.2.2.4 Komanditní společnost 

Komanditní společnost může být označena jako komanditní společnost nebo kom. spol. 

nebo k.s. Jedná se o obchodní společnost, kde jeden nebo více společníků ručí za své 

závazky do výše nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejst íku Ěkomanditistéě 

a jeden nebo více Ěkomplementá iě ručí za závazky celým svým majetkem. 

Komanditista musí vložit minimáln  5 000 Kč. Statutárním orgánem jsou 

komplementá i. Zisk se rozd luje na část, která p ipadá společnosti a část, která p ipadá 

komplementá ům a určuje se dle pom ru určeném ve společenské smlouv  nebo pokud 

není určeno, tak se zisk d lí na dv  poloviny. Komplementá i zisk zda ují jako fyzické 

osoby a komanditisté zisk zda ují jako právnické osoby. Ztrátu hradí komplementá i, 

ale pokud stanoví společenská smlouva jinak, tak se na ní podílejí i komanditisté [9]. 
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2.2.2.5 Družstva 

Družstvo je společenství neuzav eného počtu osob, které jsou založeny za účelem 

podnikání, ale i za účelem hospodá ské nebo sociální činnosti. Družstvo musí mít 

minimáln  dv  právnické osoby nebo p t fyzických osob. Družstvo ručí celým svým 

majetkem. Základní kapitál je tvo en jednotlivými členy družstva a musí mít minimáln  

50 000 Kč a p ed podáním na zápis do obchodního rejst íku musí být splacena 

minimáln  poloviční částka. Výhodou družstva je, že členové neručí za závazky 

družstva. Orgány p edstavenstva jsou členská schůze, p edstavenstvo a kontrolní 

komise. Výhodou družstva je to, že je celkem jednoduché vstoupit i vystoupit z družstva 

a všichni členové mají rovné postavení. Za nevýhody lze považovat nutnost tvorby 

ned litelného fondu a dvojí forma zdan ní. Nejprve daní z p íjmu právnických osob a 

následn  i prost ednictví dan  z p íjmů fyzických osob [7]. 
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2.2.2.6 Porovnání jednotlivých forem obchodních společností  

Tabulka č. 1 Porovnání jednotlivých forem obchodních společností (zdroj: vlastní zpracování dle [9]) 

 

Veřejná 
obchodní 

společnost 
Komanditní 

společnost 

Společnost s 
ručením 

omezeným 

Akciová 

společnost Družstvo 

Minimální 

počet 
společníků 

2 osoby 
1 komandista      

1 komplementá  
1 osoba 

1 právnická 
osoba 

5 fyzických 
nebo 2 

právnické 
osoby 

Ručení 
společníků 

Společn  
celým 
svým 

majetkem 

komandista do 
výše 

nesplaceného 
vkladu, 

komplementá  
celým svým 
majetkem 

do souhrnu 
nesplaceného 

vkladu 
ne ne 

Minimáln

ě základní 
kapitál 

ne komandista 1 Kč 1 Kč 

Ň0 mil. Kč s 
ve ejnou 

nabídkou, 2 mil. 
Kč bez ve ejné 

nabídky 

50 tis. Kč 

Statutární 

orgán 
společníci komplementá i jednatelé p edstavenstvo p edstavenstvo 

Další 
orgány 

ne ne 
valná 

hromada 
valná hromada a 

dozorčí rada 

členská schůze, 
kontrolní 
komise 

Rezervní 

fond 
ne ne ano ano 

ned litelný 
fond 

2.3 Malé a střední podniky 

Než začneme definovat, co je malý nebo st ední podnik, tak je pot eba si definovat 

z jakého úhlu pohledu se na tento pojem budeme dívat. Existuje více možných úhlů 

pohledu a jednotlivých definic pro to, abychom za adili podniky do jednotlivých 

kategorií. 

Základní možné za azení podniků podle: 

 Doporučení Evropské komise, 
 Statistického ú adu Evropské unie [3]. 
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Podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC z 6. kv tna Ň00ň se podniky člení na: 

 Mikropodniky – jsou to podniky, které mají do 10 zam stnanců, roční obrat do Ň 
milionů EUR a jejich aktiva nep esahují Ň miliony EUR, 

 Malé podniky – podniky, které mají do 50 zam stnanců, mají roční obrat do 10 
milionů EUR a jejich aktiva nep esahují 10 milionů EUR, 

 St ední podniky – zam stnávají do Ň50 zam stnanců, roční obrat nep esahuje 50 
milionů EUR a aktiva mají hodnotu do 4ň milionů EUR, 

 Velké podniky – mají více jak Ň50 zam stnanců, roční obrat nad 50 milionů 
EUR a hodnotu aktiv p evyšující 4ň milionů EUR [3]. 

Podle statistického ú adu Evropské unie můžeme podniky členit na: 

 Malé – do Ň0 zam stnanců, 

 St ední – do 100 zam stnanců, 

 Velké – nad 100 zam stnanců [3]. 

2.4 Analýza podniku 

Podnik by m l znát své silné a slabé stránky, které zjistí pomocí interní analýzy a také 

by m l znát p íležitosti a hrozby, které jsou dány okolím firmy a jsou zjišt ny pomocí 

externí analýzy [4]. 

2.4.1 SLEPT 

SLEPT (PEST) analýza slouží k analýze vn jšího prost edí a p edevším jako analýza 

zm n okolí.  

Písmena SLEPT p edstavují názvy jednotlivých faktorů, které jsou zkoumané: 

 S- Sociální a demografické faktory – jedná se zejména o zm nu životního stylu, 

velikost populace, v kovou strukturu, geografické rozložení, etnické rozložení, 

pracovní preference, existence vzd lávacích za ízení, životní úrove , rozd lení 

p íjmů, apod., 

 L- Legislativní a právní faktory – jedná se o existenci legislativních omezení, 

státní regulaci, politickou stabilitu, da ové zákony, obchodní právo, autorská 

práva, fungování soudů, apod., 
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 E- Ekonomické faktory – pat í mezi n  míra inflace, velikost úrokové míry, 

obchodní a rozpočtový deficit či p ebytek, výše HDP, bankovní systém, cla a 

da ové zatížení, apod., 

 P- Politické faktory – můžeme zde za adit formu a stabilitu vlády, klíčové 

orgány a ú ady, politickou stranu, která je u moci, vztah vůči zahraničním 

investicím, zahraniční konflikty, apod., 

 T- Technologické faktory – podpora vlády v oblasti výzkumu, nové vynálezy a 

objevy, obecná technologická úrove , apod. [4]. 

2.4.2 Porterův model 

Tento model vychází z toho, že konkurenční prost edí vytvá í hned n kolik složek, 

Porter uvádí p t sil. Tyto síly pro firmu znamenají jak hrozby, tak i p íležitosti. 

 Riziko vstupu nového konkurenta, 

 Rivalita mezi stávající firmami, 

 Smluvní síla kupujících, 

 Smluvní síla dodavatelů, 
 Hrozby substitučních produktů [10]. 

Nově vstupující podniky p inášejí do odv tví novou kapacitu, kterou se snaží rozší it 

tržní podíl nebo p evzít n jaké konkurenční společnosti částeční podíl. Může to vést ke 

zm n  cen a také k růstu nákladů. Hrozbu vstupu do odv tví může eliminovat 

kapitálová zát ž nebo jiná p ekážka Ěnap íklad regulace státemě [11]. 

Rivalita mezi konkurenty se projevuje tak, že mezi sebou vedou cenovou válku, 

nabízejí doprovodné služby, volí nejrůzn jší možnou propagaci pomocí reklamy nebo 

inovují a zlepšují dosavadní produkty a služby [11].  

Výskyt substitutů, ke kterým může zákazník v tšinou bez velikých p ekážek 

p estoupit, ovliv uje zájem o nabízené výrobky nebo služby. Dostupnost substitutů 

limituje cenu, za kterou lze výrobky nabízet [11]. 

Dodavatelé i odběratelé mají svou vyjednávací sílu. To se projevuje tak, že zákazník 

může pohrozit, že p ejde ke konkurenci nebo, že zm ní produkt či službu za substitut a 
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snadno si díky tomuto faktu vyjedná výhodn jší podmínky nebo nižší cenu. To se 

projevuje i nap íklad v oblasti likvidity, kdy v p ípad  prodloužení dob splatnosti 

závazků nebo pohledávek může ovlivnit platební schopnost [11]. 

 

Obrázek č. 2 Porterova analýza 5 konkurenčních sil (zdroj: [12]) 

2.4.3 McKinsey 7S 

McKinsey 7S je analytická technika používaná pro hodnocení kritických faktorů 

libovolné organizace. Pat í mezi modely kritických faktorů úsp chu. 

 Skupina – cíleně orientované společenství lidí, 
 Strategie – definice cílů skupiny a způsobu jejich dosažení, 
 Sdílené hodnoty – vize, poslání, firemní kultura, 

 Schopnosti – dovednosti, znalosti, zkušenosti, 
 Styl – charakteristický způsob konání, jednání, chování, 
 Struktura – organizační uspo ádání skupiny, mechanismus ízení, 
 Systémy – metody, postupy, procesy, včetně technických systémů, informačních 

systémů a technologií [13]. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3mYvAg9fMAhUJ2xoKHSj-A-0QjRwIBw&url=http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/&psig=AFQjCNH3K1ECE2JBYtSWUrgK17x1olatYw&ust=1463228074498655
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Obrázek č. 3 McKinsey 7S (zdroj: [13]) 

2.4.4 SWOT 

SWOT analýza je nejčast ji používaným nástrojem analýzy. Jde o obecný analytický 

rámec a postup, který identifikuje a posuzuje silné a slabé stránky podnikatelského 

zám ru budoucího podniku a také posuzuje p íležitosti a hrozby, kterým budeme 

vystaveni. V p ípad  silných a slabých stránkách se bavíme o tzv. interních faktorech, 

které můžeme sami o sob  ovliv ovat. P íležitosti a hrozby jsou externí vlivy, které 

sami neovlivníme [14]. 

  

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA9Yr47N7MAhUPrRQKHecWAVUQjRwIBw&url=https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s&psig=AFQjCNEGGdUzv18uMEGGLLrRkby9ZOa8UQ&ust=1463496897828338
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Tabulka č. 2 Příklad SWOT analýzy (zdroj: vlastní zpracování dle [15]) 

Příklad SWOT analýzy 

Vnitřní prostředí podniku 

Silné stránky Slabé stránky 

Vybudovaná základna zákazníků, 
Nespokojenost zákazníků  s designem, 
dopl kovými službami, otevírací dobou, 
dodacími podmínkami aj. 

Dlouhodobé vztahy se zákazníky Malá prezentace na internetu 
Lokace podniku Závislost na dodavatelích 
Unikátní produkt Nízká produktivita práce 
Dostatečná technická vybavenost Vysoké personální náklady 
Know-how a patentovaná 
technologie 

Nedostatečná kontrola činnosti zam stnanců 

Nízké náklady na produkci Nejasné vymezení kompetencí 
Zavedené informační zdroje - 
databáze zákazníků 

Nedostatečná flexibilita v reakcích na zm ny 
na trhu 

Finanční kapacity na rozvoj Nízké investice do marketingu 
Inovace produktů Dlouhé distribuční cesty 
Dobré obchodní výsledky Malé portfolio produktů 
Pozitivní vnímání značky Nízké pov domí o značce 
Vlastní zdroje financování 

 
Vnější prostředí podniku 

Příležitosti Hrozby 

P íznivý demografický vývoj Nep íznivé podnikatelské podnebí 

Spolupráce s novými dodavateli 
Recese sv tové ekonomiky – zpomalení 
výkonu hospodá ství 

Vznik dalších distribučních et zců 
Odliv pracovních sil ke konkurence – odliv 
know-how 

Růst významu sektoru podnikání 
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků na 
trhu práce 

Nov  vznikající mezírky na 
stávajícím trhu, kterých firma může 
využít 

Zvyšování cen energií 

Vzrůstající poptávka po produktech Nižší kupní síla obyvatelstva 
Tlak na diversifikaci produktů Časté legislativní zm ny v odv tví 
Zmenšení p ekážek pro vstup na 
zahraniční trhy 

Tržní bariéry pro vstup na nový trh 

Vznik nových zákaznických 
segmentů 

Vstup nové konkurence na trh 

Outsourcing n kterých podnikových 
procesů 

Spojení hráčů na trhu 

 
Cenové války a nekalá konkurence 

 
Existence substitutů 

 
Ohrožení ze strany dodavatelů 
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2.5 Podnikatelský plán 

Struktura a obsah podnikatelského plánu se ídí tím, jaké informace pot ebují 

poskytovatelé kapitálu. Investor musí z daného podnikatelského plánu snadno pochopit 

všechny informace o novém podniku, ale napomáhá i podnikateli, aby si dokázal ujasnit 

p edstavy o provozu podniku. Podnikatelský plán by tedy m l obsahovat p edevším 

informace týkající se historie firmy, informace o podnikatelských cílech, právních 

vztazích, managementu, tržní a konkurenční situace, pot ebách kapitálu, možných 

výnosech a možných p íležitostech a rizikách [16]. 

Schéma podnikatelského plánu podle Hisricha a Peterse 

 Titulní strana – název a sídlo společnosti; jména a adresy šéfů; druh podnikání; 
prohlášení o pot ebě financování; prohlášení o důvěrnosti zprávy, 

 Exekutivní souhrn – t í až čty stránkové shrnutí celého podnikatelského plánu, 
 Analýza odvětví – vyhlídky do budoucna a vývojové trendy; analýza 

konkurence; segmentace trhu; p edpověď budoucího vývoje odvětví, 
 Popis podniku – výrobky; služby; velikost podniku; kancelá ské vybavení a 

personál; průprava podnikatele, 
 Výrobní plán – výrobní proces; závod; stroje a za ízení; jména dodavatelů 

surovin, 

 Marketingový plán – ceny; distribuce; propagace; odhad odbytu výrobku, 

 Organizační plán – forma vlastnictví; společníci nebo hlavní akcioná i; 
pravomoci šéfů; průprava manažerského týmu; úkoly a zodpovědnost členů 
vedení, 

 Hodnocení rizik – hodnocení slabých stránek podniku; nové technologie; plány 
pro nep edvídané okolnosti, 

 Finanční plán – odhad výkazu p íjmů a ztrát; odhady hotovostních toků; odhad 
bilance; bilanční analýza; zdroje a použití prost edků, 

 Příloha – korespondence; údaje z výzkumu trhu; nájemní a jiné smlouvy; ceníky 

dodavatelů [17]. 

2.5.1 Titulní strana  

Titulní strana by m la podávat stručný a jasný informace týkající se podnikatelského 

plánu. V první ad  by podnikatel m l uvést název a sídlo společnosti a jména 
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podnikatelů. Dále by m l být stručn  p edstaven druh podnikání a popis společnosti. 

M la by být známa forma financování podniku [17]. 

2.5.2 Exekutivní souhrn  

Tato kapitola má rozsah n kolika stránek a je obvykle zpracovávána až v samotném 

záv ru, protože hlavním úkolem je vzbudit zájem p ípadných investorů. Po p ečtení 

exekutivního souhrnu by m l investor v d t, jestli má pro n ho smysl číst celý 

podnikatelský plán jako celek. Je to v podstat  souhrn nejdůležit jších a 

nejvýznamn jších aspektů podnikatelského plánu [14].  

2.5.3 Analýza odvětví 

Investora bude zajímat konkurenční prost edí, včetn  vyhlídek vývoje odv tví a 

vývojových trendů. U konkurentů je pot ebné znát jejich silné a slabé stránky a jak 

mohou náš podnik ovlivnit. Je zde uvedena i analýza zákazníků na základ  segmentace 

trhu [17]. 

2.5.4 Popis podniku 

Tato část podnikatelského plánu obsahuje podrobný popis podniku. Investora bude 

zajímat velikost podniku a také jeho záb r. Lokalizace podniku je důležitá, zvlášt  

pokud jde o poskytování služeb nebo maloobchod. Okolí podniku musí vyhovovat 

požadavkům zákazníků a to může ovlivnit dostupnost podniku, počet parkovacích stání, 

p ístup z hlavní komunikace, vhodné značení trasy k podniku nebo nejrůzn jší místní 

p edpisy, které také ovlivní dodavatele a cenu p epravného. Nejdůležit jší části této 

kapitoly by tedy m ly být:  

 výrobky nebo služby, 
 umíst ní a velikost podniku, 
 organizační schéma, 
 kancelá ské za ízení a technické vybavení, 

 znalosti a praxe, či reference podnikatele [14].  
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2.5.5 Výrobní nebo Obchodní plán  

U výrobních společností bývá tato kapitola nazývána výrobní plán a u obchodních 

společností obchodní plán. Je zde často zachycen výrobní proces společnosti, používané 

materiály a popis dodavatelů, kte í nám budou materiály dodávat, včetn  již uzav ených 

smluv, a popis pot ebných strojů a za ízení. V p ípad  obchodního plánu by m la tato 

kapitola obsahovat informace o nákupu zboží a skladovací podmínky. V p ípad  

poskytování služeb se bude týkat podrobnému popisu poskytovaných služeb. Tento plán 

popisuje roční plánované objemy prodejů, které se nejčast ji udávají v pen žních 

jednotkách, ale můžeme je udávat i v kusech. Pro sestavení obchodního plánu je vhodné 

kombinovat různé p ístupy jako je sledování údajů z minulých let nebo vycházení 

z průzkumů trhu nebo zohled ování zkušeností prodejců [14]. 

2.5.6 Marketingový plán  

V této části je uvedeno, jakým způsobem budou výrobky nebo služby distribuovány, 

oce ovány a propagovány. Je zde vyjád en i odhad produkce, na jejím základ  můžeme 

spočítat rentabilitu. Úsp ch v podniku nám může zaručit dob e vypracovaný 

marketingový plán. Tento plán se vypracovává pravideln  na určitou dobu a je i 

pravideln  kontrolován a částečn  i upravován [17].  

Po zvolení marketingové strategie může společnost začít plánovat podrobnosti 

marketingového mixu. Marketingový mix je soubor nástrojů, které společnost používá 

k úprav  nabídky podle cílových trhů. Složky marketingového mixu se d lí do čty ech 

základních skupin a můžeme se na n  dívat z pohledu společnosti Ě4Pě nebo z pohledu 

zákazníka (4C) [18]. 

4P 4C 

Produkt (product) Pot eby a p ání zákazníka Ěcustomer needs and wantsě 
Cena (price) Náklady na stran  zákazníka Ěcost to the customerě 
Distribuce (place) Dostupnost (convenience) 

Komunikace (promotion) Komunikace (communication) 

Produkt nebo služba – je to v podstat  cokoliv, co je nabízeno na trhu. Prvky, které 

proniknou do marketingového plánu, jsou nap íklad balení, značka design, barva, 
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vzhled a tvar výrobku, apod. Každý z t chto prvků může výrobek nebo službu odlišovat 

od konkurence. 

Jádro produktu je samotný p ínos, který zákazník kupuje. P edstavuje základní 

motivaci kupujícího k uskutečnění koupě. 

Vlastní produkt je potom určen těmito faktory: 

 Vzhled produktu 

 Název produktu nebo služby 

 Kvalita 

 Design a obal 

Rozšířený produkt potom p edstavuje nadstandard, kterým se snažíme působit na 

zákazníka, abychom zvýšili jeho spokojenost, pokud si zakoupí náš výrobek [19]. 

Souvislosti jádra produktu, vlastního produktu a rozší eného produktu: 

 

Obrázek č. 4 Jádro produktu, vlastní produkt a rozšířený produkt (zdroj: [20]) 

Cena – p i sestavování cen je pot eba brát v úvahu více faktorů a to výši nákladů na 

jednotku produkce, cenová elasticita zákazníků, slevy poskytované za odb r v tšího 

množství zboží, či služeb, odm na dealerům, cenová konkurenční politika, cenová 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHoO_V8tbMAhXDDxoKHf4wBGYQjRwIBw&url=http://www.jakasi.cz/co-je-produkt-jako-soucast-marketingoveho-mixu/&psig=AFQjCNEeVqkVkYT5I086aTMj7F-4zyVKrA&ust=1463223556721090&cad=rjt
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regulace ze strany státu, platební podmínky. I proto cena nemůže být stanovena pouze 

základním vztahem Ěcena výrobku = náklady + maržeě, ale musí být zvolena tak, aby 

odpovídala poptávce [21]. 

Distribuce – pro současnou tržní situaci je typický p etlak nabídky nad poptávkou. Pat í 

mezi ni způsob distribuce velkoobchod a maloobchod (B2B) a p ímá distribuce 

zákazníkům (B2C). Jde o určení p edevším dodacích podmínek, způsob p epravy, ízení 

zásob a ochranu zboží b hem p epravy [19]. 

Komunikace – neboli podpora prodeje je důležitá jak p i uvedení nového výrobku na 

trh, tak i p i dosažení a udržení určitého postavení výrobku či služby na trhu. M li 

bychom specifikovat formy podpory prodeje a vyčíslit náklady s tím spojené. Jako 

formy můžeme uvézt reklama, public relations, osobní prodej, apod. [21]. 

2.5.7 Organizační plán  

V této části je popsána forma vlastnictví nového podniku. V p ípad  obchodní 

společnosti je pot eba detailn  popsat informace o managementu a dále údaje o 

obchodních podílech. Je zde definována nad ízenost a pod ízenost jednotlivých 

zam stnanců a také informace o vedoucích pracovnících jako je jejich dosavadní 

pracovní zkušenost nebo vzd lání. Všechno znázor uje organizační struktura podniku 

[14]. 

2.5.8 Hodnocení rizik  

Každý nový podnik bude čelit hned n kolika rizikům. Je pot eba, aby podnikatel tyto 

rizika m l dob e zmapované a byl i p ipraven v p ípad  jakéhokoliv problému, dané 

riziko ešit. Nejv tší rizika jsou spojena s reakcí konkurence na náš práv  uvedený 

výrobek nebo z technologického pokroku, na jehož základ  se může stát náš výrobek 

zastaralým [17]. 
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2.5.9 Finanční plán  

Finanční plán určuje objemy investic, které nový podnik pot ebuje a ukazuje nakolik 

ekonomicky reálný je podnikatelský plán jako celek. Finanční plán se zabývá t emi 

oblastmi: 

 P edpoklad p íslušných p íjmů a výdajů s výhledem alespo  na t i roky. 
V prvním roce by tyto náklady m ly být rozd leny po jednotlivých m sících. 
Jsou zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady – jak administrativní, 
tak i všeobecné, 

 Vývoj hotovostních toků Ěcash flowě v p íslušných t ech letech, p ičemž první 
rok se udává také na m síčním základ . Pokud nastane stav, že z důvodu 
termínů splatnosti dojde k nedostatku pen žních prost edků je pot eba tyto 
mezery vypl ovat krátkodobými výpůjčkami, 

 Odhad rozvahy Ěbilanceě, který poskytuje informace o finanční situaci podniku 
k určitému datu. Shrnuje aktiva i závazky [17]. 

Bod zvratu p edstavuje vztah mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady. Pro 

jeho určení si nejd íve musím nadefinovat, co znamenají jednotlivé zkratky, které poté 

budeme využívat p i výpočtech: 

Q – počet vyrobených a prodaných výrobků 

P – cena za jednotku 

T – celkové tržby 

F – fixní náklady 

B – variabilní náklady na jednotku 

N – celkové náklady  

P i nem nné cen  se tržby vyvíjejí podle vztahu: T = P x Q 

Celkové náklady mají průb h: N = F + ĚB x Qě [22]. 
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Obrázek č. 5 Bod zvratu (zdroj: [22]) 

Pokud nic nevyrábíme, tak se tržby rovnají nule, proto p ímka tržeb vychází z nulového 

bodu a roste s objemem výroby. Fixní náklady jsou konstantní náklady, proto se 

s objemem výroby nem ní a i p i nulovém objemu výroby je musíme uhradit. Celkové 

náklady tedy vychází z bodu Fixních nákladů a rostou s objemem produkce podle výše 

variabilní služky. V míst , kde se protínají tržby a celkové náklady, tak tento bod 

označujeme jako bod zvratu. V tomto bod  je zisk i ztráta rovna nule. Do tohoto bodu 

se firma potýká se ztrátou, ale naopak od tohoto bodu se dostává do zisku [22].  

Množství v bod  zvratu můžeme vypočítat podle vztahu: QBZ = F / (P – B) 

2.5.10 Přílohy  

V p íloze podnikatelského plánu je možné uvést spíše podpůrnou dokumentaci, kterou 

nelze zahrnout do p edešlých částí a to nap íklad výpis z obchodního rejst íku, životopis 

klíčové osoby firmy, vzory smluv a ostatní již uzav ené smlouvy, výsledky 

z dotazníkového šet ení a vzor dotazníku, pen žní toky, rozvaha a výkaz zisků a ztráty, 

reference významných osob, atd. [23]. 
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2.6 Kritéria výběru vhodného účetního programu 

Bez vhodného účetního programu se bezesporu společnost, která bude zpracovávat 

účetnictví a ostatní služby, neobejde. P ed výb rem vhodného účetního systému je 

pot eba si určit, co všechno má zvolený program spl ovat. 

Pro snadn jší výb r účetního programu můžeme využít nejrůzn jší internetová fóra, 

protože často jednotlivé uživatelské reference nám mohou napov d t o kvalitách a 

nedostatcích a naopak i p ednostech jednotlivých programech. 

Ve výb ru vhodného programu se kritéria pro rozhodování liší, pokud: 

 účtujeme-li jako fyzická osoba, 

 účtujeme-li jako právnická osoba, 

 účtujeme-li jako nezisková/p ísp vková organizace nebo občanské sdružení, 
 podnikáme v účetnictví, a to jak fyzická či právnická osoba,  
 využíváme služeb externích účetních [24]. 

2.6.1 Podpora systému a spolehlivost 

Pro společnost je nezbytné, aby účetní program podporoval operační systém Windows a 

dal se snadno nainstalovat. 

V úvahu musíme také brát i to, že do budoucna nám p estane vyhovovat daný účetní 

program, proto je ne nezanedbatelné se podívat na to, jak je daný program p ípadn  

kompatibilní s programy konkurence nebo t eba i s jinými programy, které bychom 

cht li využívat. 

Účetní softwary pracují s velkým počtem databází, které obsahují velké množství dat, je 

proto pochopitelné, že p i nahrání dat do nového systému se snadno n která data ztratí 

nebo dojde k jejich nenačtení. Data mohou být p epsány do nového systému ručn , ale 

to by zabralo mnoho času.  

M li bychom proto dob e zvážit výb r programu a také to, jak je kompatibilní 

s ostatními programy, které pot ebujeme pro práci využívat a p ípadn  i náročnost 

p echodu na jiný účetní program.  
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2.6.2 Aktualizace a legislativní změny 

Je nezbytné, aby program m l pravidelné aktualizace, které ovšem nenaruší funkčnost 

programu a ani nijak nezpomalí chod programu. Uživatel by nem l poznat, že se 

program práv  aktualizuje. Aktualizace by také nem la výrazn  zm nit uživatelské 

rozhraní a také umíst ní jednotlivých funkcí programu.  

Program by m l být pravideln  aktualizován tak, aby pracoval a m l zakomponovány 

nejnov jší sm rnice a legislativní zm ny. 

2.6.3 Snadná uživatelská nenáročnost 

Je pot eba, aby uživatel m l snadný p ístup do každé funkce, kterou systém nabízí. M l 

by mít možnost si také rozložení jednotlivých funkcí pozm nit. 

Pro uživatele je snazší, když je v programu zachováno standartní používání klávesových 

zkratek, tak jak je uživatel může znát z ostatních b žn  používaných systému, p ípadn  i 

operačního systému Ějedná se nap íklad o p íkaz pro uložení „ctrl+s“ě, ale jedná se i o 

obecné principy. 

Uživatel také pot ebuje zp tn  upravit data a jednotlivé záznamy, proto musí být 

všechny data p ístupná a také musí mít možnost editace. 

Pokud má účetní kancelá  více zam stnanců, tak je pot eba, aby jednotlivé licence 

programu dokázaly být propojeny a uživatelé díky tomu dokázali pracovat současn  se 

stejnou databází uživatelů. 

Uživateli pomůže ke snadn jší orientaci v programu a také p i jakýchkoliv problémech 

nápov da, která by mohla uživateli napov d t, kde nalezne to, co pot ebuje a jak se 

s jednotlivými funkcemi programu pracuje. Nápov da by tedy m la být výstižná a 

efektivn  zpracovaná textová kontura by m la uživateli ušet it často drahocenný čas. 

2.6.4 Kompatibilita s potřebnými zařízeními a internetovými stránkami 

Uživatel má povinnost nebo i pot eby tisknout nejrůzn jší dokumenty jako jsou faktury, 

nejrůzn jší sestavy, apod., proto je důležité, aby program podporoval uživatelovu 
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tiskárnu a p i použití nejrůzn jších originálních formulá ů dokázal vtisknout pot ebné 

informace do p edem stanovených kolonek.  

Je nutno prov it hardwarové i softwarové požadavky nového systému s parametry 

současného vybavení společnosti. Pokud bude mít více uživatelů, tak bude pot eba 

zakoupit i server a propojit jej s jednotlivými za ízeními, na kterých budou uživatelé 

společnosti pracovat. 

Uživatelé mají povinnost mnoho dokumentů a informací v dnešní dob  odevzdávat 

v elektronické, jako je kontrolní hlášení. Je tedy nezbytné, aby program podporoval 

propojenost s důležitými internetovými stránkami a aby šlo jednotlivé dokumenty 

snadno p enést do elektronické podporované podoby. 

2.6.5 Pořizovací cena a cena licencí 

V prvé ad  je pot eba se podívat na to, kolik samotná licence stojí a pro jaké použití se 

dá použít, p ípadn  pro kolik uživatelů se dá rozší it. Zakoupení samotné licence 

nemusí stačit pro plnou verzi programu, protože n které dopl kové služby vyžadují 

další poplatky, v tšinou se jedná o dopl kové licence na jeden rok. 

Vhodné je i srovnání jednotlivých nabídek na účetní program z pohledu toho, kolik 

budeme využívat licencí, protože n které programy nabízejí výhodn jší licence pro více 

uživatelů, jiné zase první základní licenci zdarma. 

V tšina společností vydává také roční aktualizace programu, kde se objevují nejnov jší 

updaty celého systému a také zákazník může využívat nejrůzn jší zákaznické podpory. 

V tšinou je pro uživatele účetního programu tato funkce nejdůležit jší, protože každý 

chce mít nejnov jší verze systému, kde je n co navíc oproti p edchozí verzi a také 

každý chce mít zajišt nou aktuálnost programu, co se týče legislativních zm n a dalších 

vyhlášek. 

2.6.6 Doplňkové funkce a jejich cena 

Program by m l mít již v základní verzi všechny požadované funkce, p ípadn  by m la 

být možnost získat možnost funkce za doplatek. 
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V České republice se na trhu účetních programů vyskytuje n co okolo 100 různých 

systémů, které nabízejí různé funkce a také mají odlišnou strategii k po izovacím cenám 

licencí a ročním poplatkům za aktualizace systémů. U n kterých účetních programů si 

stačí zakoupit licenci, která je sice dražší, než u konkurence, ale pak je uživateli 

poskytována doživotní bezplatná aktualizace systému. Je proto nezbytné se rozhodovat 

nejenom na základ  po izovací ceny licence, ale i cen  dopl kových služeb a také cen  

ročních aktualizací. 

Každý zákazník bude vyžadovat i jiný p ístup a také trochu jiné zpracování dat. 

Budeme tedy pot ebovat, aby program spl oval požadavky pro jednotlivé uživatele a 

jejich požadovaných agend. 

Uživatelé by nem li také zapomínat na jednotlivé ceny školení, protože pro snadn jší 

naučení se pracování s programem je pro uživatele snadn jší. Cenu může výrazn  

ovlivnit i to, pokud uživatel vyžaduje n jakou úpravu programu na míru. 

2.6.7 Pravidelná záloha dat 

Program by m l pravideln  provád t zálohy tak, aby nedošlo ke ztrát  jakýchkoliv dat. 

Pro uživatele je také nezbytné, aby docházelo k pravidelným automatickým ukládacím 

procesům, neboť může se stát neočekávaná akce, která program ukončí a uzav e bez 

uložení.  

Program by pak m l uživateli nabízet i výpis data posledních zm n a také uživatelů, 

kte í zm nu provedli. 

2.6.8 Uzavření smlouvy o koupi programu či licence 

Uzav ení smlouvy je proces, který nastává v okamžiku, kdy se rozhodneme pro nás 

nejp ízniv jší program, který spl uje p edem stanovená kritéria.  

Smlouva by m la samoz ejm  obsahovat základní údaje, cenu, co všechno je součástí 

objednávky a rozsah dopl kových služeb, p ípadn  i specifikace úpravy systému na 

míru. Ob  strany by si také m ly stanovit p esné data platnosti licence, počet licencí, 

p ípad  kolik uživatelů může licenci používat a také další omezení používání programu, 
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pokud jsou. V neposlední dob  by m l být i uveden datum dodání, pokud je program 

dodán na CD nebo jiném datovém nosiči. 

2.6.9 Charakteristika základních modulů v účetních programech 

ÚČETNICTVÍ  

Modul podvojného účetnictví provádí kompletní zpracování dokladů prvotní evidence a 

jejich kontaci na jednotlivé účty účtové osnovy. 

Modul Účetnictví obvykle zast ešuje v tšinu subsystémů a tvo í hlavní součást účetního 

softwaru. V tomto modulu jsou integrovány informace po ízené na jiných místech. Je 

zde zpracováváno účetnictví v účetních knihách p edepsanými způsoby a následn  i 

provedení účetní záv rky a vytisknutí záv rkových sestav. 

Součástí modulu účetnictví bývá také zpracování pokladních a bankovních operací na 

základ  pokladních dokladů a výpisů z účtů [25].  

MZDY A PERSONALISTIKA 

Modul mezd a personalistiky zajistí kompletní evidenci zam stnanců, vystavení a 

evidenci mezd včetn  všech výstupních sestav a b žných tiskopisů. Musí obsáhnout 

legislativu upravující dan  z p íjmu, zdravotní a sociální pojišt ní, zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpisů. 

Modul Mzdy a personalistika nebývá nedílnou součástí n kterých účetních programů. 

Lze ho zvlášť dokoupit a automaticky propojit s hlavním modulem [25].  

MAJETEK  

Tento modul má jako svůj hlavní úkol evidenci dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku. Pro dobré hospoda ení společnosti je pot ebné, aby společnost vedla 

p ehlednou evidenci dlouhodobého majetku, a v tšinou p edstavuje velkou část 

prost edků firmy. 
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Zárove  modul majetek umož uje provád t a sledovat základní operace s majetkem, 

m l by umožnit sledovat využívání dlouhodobého majetku a tím p isp t k nižšímu 

podílu fixních nákladů na realizovaných tržbách [25].  

SKLAD  

Zásoby p edstavují p edevším u obchodních firem důležitou část majetku firmy, proto 

je pot ebné mít zpracovanou evidenci stavu zásob a jejich pohyb. Firmy mají 

v zásobách vloženy velkou část finančních zdrojů, proto pot ebujeme znát p esn  jejich 

stav, optimalizovat stav zásob a sledovat jejich dobu obratu [25].  

FAKTURACE  

Fakturace zpracovává velké množství operací. Tvo í nejdůležit jší podklady pro 

výsledek hospoda ení organizací. Zachycují se zde a p ipravují se doklady, které jsou 

pot ebné v dodavatelsko- odb ratelských vztazích. Zajišťuje se vystavení faktur a 

evidence došlých dokladů a následn  jejich zaúčtování [25].  

Ostatní moduly: 

Dopl kové moduly rozši ují evidenci a poskytují další pot ebné informace a 

napomáhající kvalitn jšímu ízení firmy. Jedná se nap . o modul Finanční analýza, 

Objednávky, Prodejna, Evidence jízd, Pošta aj.  

Finanční analýza 

V modulu finanční analýza by m ly být poskytnuty informace o časových adách 

nákladů a výnosů, p íjmů a výdajů na různé časové úseky, finanční výhled včetn  

da ových plateb, p ehled stálých plateb a p ehledy dodavatelů a odb ratelů podle 

množství nakoupeného či prodaného zboží [25].  

Evidence jízd 

Modul Evidence jízd by m la spl ovat požadavky evidence o motorových vozidlech, 

idičích, druzích jízd a ostatní informace týkající se motorových vozidel [25]. 
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Pošta  
Modul Pošta zajišťuje evidenci došlé a odeslané pošty. Tento modul by m l umož ovat 

tisk nejrůzn jších poštovních dokladů, hlavn  obálky a ostatní poštovní operace a 

poukázky [25]. 

2.7 Hodnocení efektivnosti investice 

Pro hodnocení efektivnosti investic musíme mít zvoleno hodnotící kritérium, které bude 

efektivnost posuzovat. Zisk je účetní veličina, která nezobrazuje skutečný p íliv pen z 

do podniku, proto se efekt investic posuzuje na základ  cash flow. Obecn  lze 

výnosnost určit jako Ěčástka obdržená – částka investovanáě/částka investovaná [22]. 

NPV 

Čistá současná hodnota je ukazatel, který počítá s budoucí hodnotou cash flow. Udává, 

kolik nám za zvolenou dobu životnosti daný projekt p inese nebo nep inese pen z. 

Nezajímá se o účetní položky, ani o hodnotu společnosti. Tato metoda je vhodná spíše 

v krátkém a st edním období pro hodnocení aktivit společnosti [26]. 

 

NPVi nám vyjad uje čistý tok hotovosti, tedy rozdíl p íjmů a výdajů v jednotlivých 

letech [26].  
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EVA 

Metoda EVA je založena na principu, že i vlastní kapitál n co stojí, protože vlastníci 

žádají výnos z vložených prost edků. Používá se míra výnosu cizího, ale i vlastního 

kapitálu. Hodnota se blíží ukazateli reálného cash flow [27]. 

EVA = Provozní hospodá ský výsledek – Da  z p íjmů – Náklady na kapitál 

Investici můžeme také posoudit z hlediska úspory nákladů, vykazovaného zisku nebo 

pen žního toku investic EVA [27]. 
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3 Analýza problému a současné situace 

V této části je vypracovaná SLEPT analýza, Porterova analýza 5 konkurenčních sil, 

7S analýza, zpracován marketingový průzkum a SWOT analýza. 

3.1 SLEPT Analýza 

SLEPT analýza slouží k analýze vn jšího prost edí. Písmena SLEPT p edstavují názvy 

jednotlivých faktorů, které jsou zkoumané: 

 S- Sociální a demografické faktory 

 L- Legislativní a právní faktory 

 E- Ekonomické faktory 

 P- Politické faktory 

 T- Technologické faktory 

3.1.1 Sociální a demografické faktory 

Vzhledem k podnikatelskému zám ru sociální faktory pat í mezi jedny z klíčových, 

proto se jimi budu velice detailn  zabývat a to nejen demografickými, ale i 

makroekonomickými charakteristikami.   

Počet obyvatel se v Litomyšli od roku Ň010 snižuje, a i proto je počet obyvatel t sn  

nad 10 000 hodnotou a to konkrétn  stav k 31.12.2014 10 077 obyvatel.  

Tabulka č. 3 Vývoj počtu obyvatel v Litomyšli (zdroj: vlastní zpracování dle [31]) 

(stav k 31. 12. 2014)    Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 10 077 4 833 5 244 

ve v ku 
0-14 1 468 735 733 
15-64 6 686 3 280 3 406 
65 a více 1 923 818 1 105 

Prům rný v k Ěletě 42,5 

Dle p edešlé tabulky lze vyvodit, že v Litomyšli p evažují lidé, kte í jsou v 

produktivním v ku 15 - 64 let. Ve struktu e obyvatelstva p evládají ženy. 
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Tabulka č. 4 Podnikatelské subjekty v Litomyšli (zdroj: vlastní zpracování dle [31]) 

(stav k 31. 12. 2014) 
Registrované 

podniky 

Podniky se zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 2 634 1 476 
Fyzické osoby 2 106 1 193 
Fyzické osoby podnikající dle jiného 
živnostenského zákona 

1 786 954 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než 
živnostenského zákona 

230 165 

Právnické osoby 528 283 
Obchodní společnosti 249 198 
akciové společnosti 17 13 
Družstva 7 3 

Makroekonomické údaje 

Vývoj nezam stnanosti v České republice: 

Tabulka č. 5 Vývoj nezaměstnanosti v ČR (zdroj: vlastní zpracování dle [32]) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
7,3 6,7 7 7 6,1 5 

Nezam stnanost se v celé České republice snížila od roku Ň01Ň. Tento trend by m l 

pokračovat i v roce Ň016. Důvodů, proč se nezam stnanost snižuje, může být hned 

n kolik a to jednak možná zm na výpočtu, protože je důležité jaké osoby adíme mezi 

nezam stnané, ale také hlavn  díky investicím českých i zahraničních podniků, kte í 

vytvá ejí nové pracovní p íležitosti. 

Vývoj nezam stnanosti ve svitavském okrese: 

Tabulka č. 6 Vývoj nezaměstnanosti ve Svitavském okrese (zdroj: vlastní zpracování dle [32]) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
9,5 8,4 8,6 9,3 8,1 6,8 

Nezam stnanost v okrese kopíruje vývoj nezam stnanosti v celé České republice, ale 

nezam stnanost je vyšší o necelé Ň%, než v celé České republice. Tento fakt by se 

poda ilo zm nit, pokud by se poda ilo p ilákat investora, který by vytvo il nové 

pracovní p íležitosti pro občany z okresu.  
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Graf č. 1 Vývoj nezaměstnanosti (zdroj: vlastní zpracování) 

V posledních letech se lidé nebojí p iplatit za kvalitní služby a nehledí jen na cenu, ale i 

na p idanou hodnotu z dopl kových služeb. Bohužel to tak neplatí pro všechny 

obyvatele a jist  se najde mnoho t ch, pro které je cena priorita číslo 1.  S t mi se naše 

společnost bude také setkávat, ale ti, kte í budou chtít ušet it nejvíce, tak se pokusí 

vyplnit da ové p iznání nebo da ovou evidenci bez odborné pomoci.  

3.1.2 Legislativní a právní faktory  

P i tvorb  podnikatelského plánu je nutno znát právní normy ovliv ující naše podnikání 

obzvlášt , když je p edm t podnikání zam en na tuto oblast. Mnohem důležit jší je 

však, jestli skutečn  právní normy dodržujeme a neporušujeme žádný zákon, protože 

jak udává všeobecn  známá fráze, neznalost zákona neomlouvá. Legislativa stanovuje 

p esné informace o placení daní, podmínkách založení podniku, práva a povinnosti 

občanů a také zam stnanců, proto ovliv uje celé podnikání.   

P edm t podnikání Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení da ové 

evidence se bude muset hlavn  ídit t mito právními úpravami: 

 Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., občanský zákoník; 
 Zákon č. ř0/Ň012 Sb., o obchodních korporacích; 

 Zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání Ěživnostenský zákon); 
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 Zákon č. Ň6Ň/Ň006 Sb., zákoník práce; 
 Zákon č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z p idané hodnoty; 

 Zákon č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z p íjmů; 
 Zákon č. 56ň/1řř1 Sb., o účetnictví; 
 Zákon č. 4ň5/Ň004 Sb., zam stnanosti; 
 Zákon č. 6ň4/1řřŇ Sb., o ochran  spot ebitele; 

Zákony se v posledních letech často novelizují nebo je v nich ud láno každoročn  

n kolik novinek, které jsou odsouhlaseny ídícími orgány České republiky. V poslední 

dob  prob hla nejv tší zm na obchodního a občanského zákoníku, kdy 1. ledna Ň014 

byly nahrazeny zcela novými zákoníky a to zákonem o obchodních korporacích a také 

novým občanským zákoníkem. 

3.1.3 Ekonomické faktory  

Mezi ekonomické faktory můžeme za adit hlavn  vývoj makroekonomických ukazatelů 

jako je vývoj HDP, vývoj sm nných kurzů, míra inflace, úrokové míry a také nap íklad 

vývoj da ových sazeb. 

Makroekonomické indikátory   

Česká ekonomika se v současné dob  nachází v období ekonomického oživení, což 

potvrzuje i meziroční růst HDP, který v roce Ň015 činil 4,Ň %. Tento růst by m l 

pokračovat i v následujících letech, ale nem l by být až tak vysoký. V roce 2015 a 2016 

došlo k hlubokým propadům ceny ropy na komoditních trzích. Tento faktor p inese 

významnou úsporu nákladů spot ebitelům i firmám. Prům rná míra inflace se v roce 

2015 pohybovala okolo 0,3 % [33]. 

Rostoucí vývoj také zaznamenává už dlouhodob  spot eba domácností, která meziročn  

stoupla o 2,8 % v roce 2015. Růst spot eby domácností se odráží i v růstu spot eby v 

oblasti potravin a nealkoholických nápojů a také je dán nízkou hladinou inflace a 

nízkými úrokovými sazbami, které se v roce Ň016 blíží k nulovému procentnímu 

zhodnocení. Může se stát, že se v roce Ň016 začnou objevovat i záporné krátkodobé 

úrokové míry na spo icích účtech, ale zatím tomuto faktu nic nenasv dčuje [33]. 
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V roce Ň011 se naposledy m nily sazby daní z p íjmu právnických i fyzických osob na 

19%, respektive 15%. V roce 2013 se naposled m nily sazby dan  z p idané hodnoty a 

to základní sazba z 20% na 21% a snížená sazba dan  z p idané hodnoty z 14% na 15%.  

V roce Ň015 p ibyla druhá snížená da  z p idané ve výši 10 %, která se vztahuje na 

hudebniny, kojeneckou výživu, knihy a léky [33]. 

P ehled ekonomických subjektů za posledních p t let. Informace získané ze stránek 

Českého statistického ú adu jsou uvedeny vždy k prvnímu čtvrtletí p íslušného roku a 

jsou rozd leny dle ekonomického subjektu. 

Tabulka č. 7 Přehled ekonomických subjektů (zdroj: vlastní zpracování dle [32]) 

Rok 

Registrované 
ekonomické 

subjekty 
celkem 

z toho vybrané právní formy 

soukromí 
podnikatelé 

obchodní společnosti 

družstva 
státní 

podniky celkem 
z toho 

akciové 
společnosti 

2012 2 719 833 1 919 663 369 408 24 801 15 480 309 
2013 2 646 578 1 773 305 387 248 25 097 15 262 256 
2014 2 708 345 1 804 484 406 086 25 252 15 110 234 
2015 2 742 937 1 842 365 426 632 25 512 15 079 222 
2016 2 777 282 1 875 098 445 999 25 789 14 716 203 

3.1.4 Politické faktory 

Politická situace v České republice je velmi důležitá pro obyvatele, ale i pro samotnou 

společnost. Jelikož p edm t podnikání je poskytování služeb v rámci oblasti, tak se 

politické zm ny a vývoj na politické sfé e p íliš nedotkne ve složení klientů. Firma však 

musí být p ipravená reagovat na jakékoliv zm ny a výkyvy ve stabilit  této situace, 

protože se jedná hlavn  o exportní společnost. V současné dob , ale nic nenasv dčuje 

tomu, že by se m la m nit vláda, protože p i posledních volbách vyhrála politická strana 

ANO v čele s Andrejem Babišem a tato politická strana má stále nejv tší p íze  

obyvatelstva, jak tomu nasv dčují i nejnov jší průzkumy. 

Česká republika je součástí Evropské unie a také Schengenského prostoru, proto je 

důležité zohlednit i samotné d ní v celé Evropské unii. Tento prostor napomáhá tomu, 

že jsou pro členské zem  „otev ené hranice“ a mnohem snazší i po stránce evidence a 
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kontroly pohybu zboží exportu a importu. Poté, co se Evropská unie vyrovnávala 

s různými finančními problémy členských zemí, tak se začaly v posledních dnech 

objevovat nové problémy, které by mohly mít daleko v tší dopad na celou politickou 

situaci. Jedná se o kauzu tzv. Dieselgate, který by mohl ovlivnit ekonomickou výkonost 

a ekonomický růst v ad  evropských zemí, protože automobilový průmysl je jeden 

z nejvýznamn jších strojírenských průmyslů a také p ináší nejv tší zam stnanost 

a ekonomický růst ve st ední Evrop . 

Obrovské otazníky p ináší situace uprchlíků, kte í mí í do Evropy a vidí Evropu jako 

ideál pro živobytí, což může p inést nejen pro společnost, ale pro samotnou politiku 

mnoho problémů, ale i p íležitostí. Je zde jazyková bariéra, problém v odlišných 

kulturách a zvycích a také s gramotností a vzd laností, proto je otázka, jestli se lidé 

začlení a p izpůsobí novým životním podmínkám. 

3.1.5 Technologické faktory 

Technologický vývoj se v posledních dvou stoletích výrazným způsobem podílel i na 

technologických faktorech. Pro společnost je asi nejv tší vymoženost internet a také 

notebook, či stolní počítač, bez t chto v cí snad ani v dnešní dob  účetní nemůže být 

účetní. 

Díky komunikačním prost edkům dnes může každý b hem chvíle jednat v p ípad  

jakéhokoliv problému a v p ípad  jakéhokoliv dotazu a nejasnosti. Zákazníci tak mohou 

pomocí telekomunikačního spojení se společností projednat jakékoliv kroky. 

3.2 Porterova analýza 5 konkurenčních sil 

Porterův model p ti sil je rozd len na p t na sob  závislých segmentů, kterými jsou: 

konkurenční prost edí, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba vzniku substitutů, síla 

kupujících a síla dodavatelů.  

3.2.1 Konkurence v odvětví a rivalita 

Ve m st  Litomyšl se nachází Ň konkurenční společnosti, které mají stejný nebo velice 

podobný p edm t podnikání a 5 živnostníků. Ve svitavském okrese se nacházejí i jiné 
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společnosti, které nabízejí stejné služby. Ty však neberu jako konkurenci, protože je to 

vždy komplikovan jší dojížd t za svým poradcem do vzdálen jší oblasti a v tšina lidí 

dává p ednost lokálnímu poradci. Stejn  tak i ze stejného důvodu neberu jako hrozbu 

konkurence internetové portály, které nabízejí vedení účetnictví a zpracování 

nejrůzn jších formulá ů da ového p iznání apod. 

Na vyobrazené map  můžeme naleznout, kde jednotlivé konkurenční společnosti a 

fyzické osoby sídlí. 

 

 

 

Obrázek č. 6 Konkurenti v místě působení (zdroj: vlastní zpracování dle mapy.cz) 
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Konkurent č. 1 M-KONTO s.r.o. 

Nabízíme vedení účetnictví a da ové evidence. Zajišťujeme účetní poradenství a 

konzultace, ešení rozsáhlejších či specifických účetních problémů a zadání. Dále 

zpracování, sestavení a podání da ových p iznání právnických i fyzických osob, ešení 

da ových problémů a detailní analýzy da ových rizik. Společnost je p ímým 

konkurentem, protože má známé jméno a pov domí lidí ve svitavském okrese. 

Konkurent č. Ň Milan Flídr 

Vedení účetnictví a da ové evidence. Poskytování účetního a ekonomického 

poradenství. Tento živnostník není p ímým konkurentem, protože má stálou klientelu 

lidí, kterou nemůže již rozší it o další klienty. 

Konkurent č. ň Maja- ekonomické služby, společnost s ručením omezeným 

Nabízíme účetní služby, vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty i neziskové 

organizace včetn  zpracování da ových p iznání. Zajišťujeme zpracování personální a 

mzdové agendy. Da ové poradenství včetn  zastupování na základ  plné moci. Tato 

společnost má v Litomyšli velké postavení, neboť zde působí už více jak Ň0 let. 

Konkurent č. 4 Ing. Hana Nováčková 

Nabídka vedení účetnictví a da ové evidence. Tuto osobu nebereme jako konkurenta, 

protože rozsah jejich nabízených služeb není srovnatelný s naší společností. 

Konkurent č. 5 Milan Vostřel 

Nabízím vedení účetnictví a da ové evidence. Tuto osobu nebereme jako konkurenta, 

protože rozsah jejich nabízených služeb není srovnatelný s naší společností. 

Konkurent č. 6 Marie Drahošová 

Nabídka vedení účetnictví a da ové evidence včetn  DPH, zpracování mezd a da ových 

p iznání. Kompletní účetní služby pro malé, st ední podnikatele a firmy, zastupování v 

da ových ízeních. 
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V tomto konkurenčním prost edí také nemůžeme zapomenout na da ové poradce, kte í 

se zam ují p ímo na da ové poradenství, ale nezpracovávají účetnictví, nýbrž jen 

samotnou da ovou evidenci a da ová p iznání. Pro společnost by mohlo být p ínosem 

navázat spolupráci s n kterým z t chto da ových poradců, protože by mohli zajistit 

pozd jší termín podání da ového p iznání a má účetní firma by pro společnosti mohla 

zpracovávat účetnictví a mzdovou agendu a p edávat da ovému poradci tato data 

k tomu, aby oni na základ  t chto dat zpracovali da ové p iznání. 

V okolí Litomyšlského regionu jsou evidováni tito da oví poradci: 

Konkurent č. 7 Daňový poradce ev. č. 4663 Ing. Marie Pohorská 

Da ový poradce poskytuje právní pomoc a finančn  ekonomické rady ve v cech daní, 

odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve v cech, které s dan mi p ímo 

souvisejí. 

Konkurent č. Ř Daňový poradce ev. č. 3386 Ing. Zdeňka Staňková 

Da ový poradce poskytuje právní pomoc a finančn  ekonomické rady ve v cech daní, 

odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve v cech, které s dan mi p ímo 

souvisejí. 

3.2.2 Hrozba vstupu nové konkurence 

Hrozba vstupu nového konkurenta je celkem vysoká, i když existuje dost p ekážek pro 

získání oprávn ní pro práci v tomto oboru. Dle živnostenského zákona P ílohy Ň je 

p edm t podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení da ové 

evidence vázanou činností.  

Pro získání této živnosti je požadováno této odborné způsobilosti:  

a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo 

c) st ední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo 
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d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro 

p íslušnou pracovní činnost vydaný za ízením akreditovaným podle zvláštních 

právních p edpisů, nebo za ízením akreditovaným Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti pat í odvětví, v 

němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru  

Pokud v tomto odv tví bude vznikat více nových firem a živnostníků, tak bude důležité 

ud lat maximum pro udržení stávajících zákazníků a také to bude pro společnost mít 

motivující prvek v tom, aby se zamyslela, jaké jsou její p idané hodnoty oproti 

konkurenci a aby je byla schopna vyzdvihnout a poukázat na n . 

3.2.3 Síla odběratelů 

Odb rateli se rozumí koncoví zákazníci, kte í mají vyjednávací sílu. Zákazníky bude 

tvo it ekonomicky aktivní obyvatelstvo, p edevším živnostníci a podnikatelé, ale i 

zam stnanci, kte í budou pot ebovat vyplnit nejrůzn jší da ová p iznání. Vzhledem 

k tomu, že v okolí existuje n kolik subjektů, které nabízejí podobné nebo stejné služby 

jako naše společnost, tak bude zájmem naší společnosti nastavit ceny tak, aby zákazníci 

byli spokojeni a za nastavené ceny obdrželi odpovídající kvalitu služeb. Je důležité se 

co nejvíce p izpůsobit i požadavkům zákazníka, proto bude aktivn  fungovat i 

individuální návšt vní doba Ěhlavn  pro p evzetí dokladů od podnikatelů a živnostníků 

po jejich pracovní dob ě. Pro zákazníky by m lo být také velikým p ínosem 

komunikace pomocí elektronické pošty a telefonicky a to zdarma. Pro zákazníky, ale i 

pro ve ejnost bude sloužit Facebooková stránka, kde budou pravideln  odkazovány 

nejrůzn jší novely zákona a novinky, které by se mohly dotknout i 

zákazníků.  Negativní zkušenosti se ší í rychleji než pozitivní, což může mít neblahý 

dopad na podnikání. Abych se co nejvíce p iblížil p áním potenciálních zákazníků, 

provedu dotazníkové šet ení. 

3.2.4 Síla dodavatelů  

Síla dodavatelů pro tuto společnost je důležitá pouze u dodavatelů, kte í ji dodávají 

účetní program, proto se musí jednat o program, který bude co nejvíce uživatelsky 

p ív tivý, bude mít pravidelné aktualizace, které v sob  budou mít zakomponované 
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veškeré novinky a reformy tak, aby vše probíhalo v mezích zákona, a také bude snadná 

provázanost s ostatními pot ebnými webovými stránkami a programy. 

V této oblasti existuje hned n kolik ať už malých nebo velkých dodavatelů tohoto 

programu, proto je jen na společnosti, který z nich jí bude nejvíce vyhovovat a licence 

tohoto programu bude za dostupné ceny. 

3.2.5 Hrozba substitutů 

Hrozbu substitutů pro společnost znamenají pouze lidé, kte í si p ivyd lávají 

vypl ováním da ového p iznání nebo také da oví poradci, kte í jsou evidování 

Komorou da ových poradců ČR. 

Nesmíme zapomenout i na různé internetové portály, které nabízejí návšt vníkům 

kalkulačky na vypln ní da ového p iznání nebo konkrétní návody, jak postupovat p i 

jejich vypl ování. 

3.2.6 Shrnutí Porterovy analýzy: 

Tabulka č. 8 Shrnutí Porterovy analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 

Faktory 

 Pozitivní Negativní 

Konkurence 
Cenov  konkurenční, 

individuální pracovní doba 
Vysoce konkurenční prost edí 

Nová konkurence 
Motivující prvek k udržení 

stávajících zákazníků 
Celkem malé bariéry vstupu na 

trh a nízké náklady 
Odb ratelé x Vysoká vyjednávací síla 
Dodavatelé x Vysoká vyjednávací síla 

Substituty Nabízení všech služeb 
Da oví poradci, základní 

účetní programy 

3.3 Analýza interních faktorů  

Do této analýzy pat í rámec 7S faktorů, který zahrnuje strategii, strukturu společnosti, 

systémy, styl ízení, spolupracovníky, schopnosti a sdílené hodnoty. 
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3.3.1 Strategie 

Hlavní strategií společnosti je uspokojení pot eb a požadavků svých zákazníků. 

Všechny provedené úkony musí být v mezích zákona a také ctít p ání zákazníků, kte í 

hrají významnou roli, protože nejsou v tšinou vázáni žádnou smlouvou o spolupráci a 

všechny provedené úkony jsou za p edem smluvenou částku. Pro zákazníky je vytvo en 

základní sazebník, který se nedá ale brát globáln  na všechny zákazníky, protože ke 

každému zákazníkovi se p istupuje individuáln  a také z toho důvodu rozhoduje 

náročnost vedení účetnictví a velmi významný je i p edm t podnikání zákazníka.  

Pro zákazníky je důležité, aby jejich společnost splnila zákonem dané termíny a aby 

nevznikaly pro zákazníky zbytečné výdaje za pozdní odevzdání da ového p iznání nebo 

různých povinných hlášení. 

3.3.2 Struktura společnosti 

Organizační struktura společnosti by ze začátku byla velice strohá, neboť čítá pouze 

jednatele a jednoho vedoucího pracovníka. Jednatel bude mít hlavní slovo nad celou 

společností, ale vedoucí pracovník bude mít v pravomoci rozhodování o chodu 

společnosti a také operativn  ešit naléhavé situace. 

Pozice vedoucí pracovník je tak nazvaná hlavn  z toho důvodu, protože do budoucnosti 

se počítá s rozší ením pracovního kolektivu o jednoho nebo dva zam stnance, kte í 

budou pod ízeni p ímo vedoucímu.  

V jarním období, kdy se blíží nutnost podat da ové p iznání je také počítáno 

s p ijmutím brigádníků, studentů ekonomicky zam ených škol na dohodu o provedení 

práce, kte í by m li pomoci zvládnout zvýšený zájem o služby, která společnost nabízí. 

Brigádníci budou také p ímo pod ízeni vedoucímu pracovníkovi. 

3.3.3 Systémy 

Společnost ke své práci bude využívat jak programy, které mají bezplatné licence pro 

podnikatele, tak i placené licence.  
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Nejdůležit jší pro společnost bude vybrat účetní program tak, aby byl kompatibilní 

s ostatními programy, které bude společnost využívat pro zpracovávání účetnictví a také 

s důležitými internetovými stránkami Státní správy, hlavn  s t mi, kam je pot eba 

zasílat m síční a roční hlášení.  

Společnost také bude využívat tabulkový program, textový dokument a také program 

pro p ípravu prezentací. 

3.3.4 Styl řízení 

Vedoucí pracovník je pod ízen jednateli, který ale rozhoduje společn  s vedoucím 

pracovníkem o chodu společnosti, o plánech do budoucna, o zásadních investičních 

akcích a také o marketingových aktivitách. 

Vedoucímu pracovníkovi jsou pak pod ízení zbylí zam stnanci, ať už to budou 

pracovníci na hlavní pracovní pom r nebo na dohodu o provedení práce. 

3.3.5 Schopnosti 

Velice důležité je pro společnost sledovat veškerý vývoj v oblasti vedení účetnictví, 

hlavn  legislativní zm ny a právní úpravy a novely zákona. Pro společnost je i velice 

důležitý výb r pracovníků, kte í budou nejen kvalitn  vzd láni, ale také budou mít 

zájem své znalosti rozvíjet a být součástí rozvíjející se a rostoucí společnosti. K lepší 

vzd lanosti by m lo napomoci interní, ale p edevším externí školení zam stnanců 

v odborných školících organizacích. 

Společnost by m la postupem času navázat spojení s obchodní akademií, která sídlí ve 

m st  Svitavy. Bude moci nabídnout nejlepším studentům možnost p ivýd lku na 

zvládání období, kdy je zvýšená poptávka po vypln ní da ového p iznání. Dále si 

studenti budou moci zvolit naši společnost pro vykonání povinné školní praxe. Na 

základ  tohoto vzájemného poznání se poté, pokud se studenti osv dčí, může nabídnout 

studentům i dlouhodob jší spolupráce na hlavní pracovní pom r. 
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3.3.6 Spolupracovníci 

Spolupracovníky bude p edevším tvo it mladší kolektiv, který bude vzd lán v oboru a 

bude schopný porozum t zákazníkovi a následn  i splnit všechna p ání zákazníka. 

Pro celý pracovní kolektiv budou po ádány události, tak aby došlo k posílení 

pracovního týmu za pomoci teambuildingu. P i t chto aktivitách by také m lo dojít 

k posílení interních vztahů mezi pracovníky a následn  snadn jší komunikaci 

v pracovním prost edí. 

3.3.7 Sdílené hodnoty 

Zam stnanci budou k práci p istupovat zodpov dn  a budou vystupovat reprezentativn  

a profesionáln . 

3.4 Marketingový průzkum 

Marketingový průzkum je zam en na chování zákazníků. Z výsledků bychom m li 

zjistit, zdali zákazníci mají pot ebu nebo zájem využívat služeb námi navrhované 

společnosti.  

Společnost, která se zabývá vedením účetnictví má specifickou klientelu zákazníků. 

Jedná se o fyzické i právnické osoby. Oslovenou cílovou skupinou byli začínající 

podnikatelé i stávající podnikatelé v Litomyšli a blízkém okolí. Oslovení probíhalo 

formou oslovení pomocí komunikačních prost edků a také pomocí osobní schůzky. 

Dotazník obsahoval 9 otázek a otázky byly formulovány tak, aby dotazník nezabral 

mnoho času a zárove  p inesl pro naši společnost dostatek informací o potenciálních 

klientech. Tím, že byl dotazník zam en p ímo na potenciální klienty, tak sloužil i jako 

prvek reklamy do budoucna, protože p ímo v dotazníku bylo vysv tleno, že informace 

z dotazníku slouží i pro zlepšení nabízených služeb pro nov  vznikající společnost 

zabývající se účetním poradenstvím. 

K vypln ní dotazníku bylo osloveno 100 respondentů a zúčastnilo se jej 67 osob. 

Dotazník byl zcela anonymní. Oslovení lidé pomocí komunikačních prost edků 
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vypl ovali dotazník pomocí internetových stránek www.survio.com a v p ípad  

osobního kontaktu byl respondentům zapůjčen tablet, kde byla otev ena internetová 

stránka s dotazníkem tak, aby vše prob hlo v naprosté anonymit  [35].  

Hned na začátku jsem za adil otázku, abych v d l, jestli se jedná o osobu, která podniká 

na základ  živnostenského oprávn ní nebo jako kapitálová společnost.  

Vzor dotazníku je umíst n v p íloze této diplomové práce a originální verze je umíst na 

na internetové adrese: http://www.survio.com/survey/d/S9Q5C3P1V3P4X5M3E [35]. 

Dotazník vyplnilo 5ř osob samostatn  výd lečn  činných, 7 majitelů s.r.o. a 1 

podnikatel, který má jinou právní formu. Z dotazníku vyplynulo, že 4Ř dotázaných 

využívá služeb účetního poradce pravideln . 1ř dotázaných nevyužívá služeb účetního 

poradce pravideln . Z další otázky však vyplynulo, že nepravideln  alespo  k sestavení 

da ového p iznání účetního poradce vyhledává 64 osob a ň jej nevyhledávají ani 

z tohoto důvodu. 

Z výsledků na otázku, jak dlouho zákazníci spolupracují s jejich účetním poradcem, 

plyne, že zákazníci p íliš nem ní své poradce a spíše s ním spolupracují dlouhodob . 

P ibližn  1/ň lidí s nimi spolupracuje kratší dobu, než dva roky, což může být 

způsobeno zahájením činnosti v posledních dvou letech.  

http://www.survio.com/survey/d/S9Q5C3P1V3P4X5M3E
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Graf č. 2 Vyhodnocení dotazníku, otázka 4 (zdroj: vlastní zpracování) 

P i dotazu, jak jsou zákazníci spokojeni se svým poradcem, vyplynulo, že osoby 

samostatn  výd lečn  činné jsou jak spokojeni, tak nespokojeni. P evládá však neutrální 

spokojenost. Zde je potenciál, jak tyto zákazníky oslovit a pokusit se vzbudit v nich 

zájem o naše služby. U společností s ručením omezeným p evládá spokojenost s jejich 

účetním poradcem. To lze vysv tlit tím, že spolupráce je intenzivn jší a čast jší a tito 

zákazníci mají i lepší servis, aby byli co nejspokojen jší, protože často tvo í významnou 

část p íjmů. 

Eventuální zákazníci by však uvítali p íchod nového konkurenta, protože pokud bude 

nabízet kvalitní služby, za p ijatelné ceny a vybuduje si dobré jméno, tak rádi začnou 

využívat jeho služeb. 

V dotazníku se také objevoval názor, že jim v okolí chybí školící centrum nebo 

seminá e, kde bude p ednášet odborník z praxe na témata týkající se podnikání a i 

témata chystaných legislativních zm n. 

 

Jak dlouho spolupracujete s Vaší  
součas ý  účet í  poradce ? 

-  ěsíců

-  ěsíců

1-2 roky

2-4 roky

4 a více let
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Graf č. 3 Vyhodnocení dotazníku, otázka 5 (zdroj: vlastní zpracování) 

Zákazníci by uvítali, pokud by účetní poradce mohli navštívit i mimo otevírací hodiny 

pobočky. Pomohlo by jim také, kdyby si mohli s účetním poradcem sjednat schůzku i 

mimo kancelá , pop ípad , aby bylo možné všechny záležitosti ešit v sídle společnosti 

zákazníka. Konkurenční společnosti nenabízí také možnost komunikace pomoci 

sociálních sítí – z dotazníku cituji: „Pomohlo by mi, kdyby mi můj poradce p ipomínal 

termíny pro odevzdání všech pot ebných formulá ů. Oslovení by mohlo být pomocí sms 

zprávy nebo pomocí speciální skupiny vytvo ené na Facebooku.“ Jiný zase uvedl: 

„Ulehčilo by mi práci, kdybych nahrál své účetní faktury a doklady do Dropboxu a ona 

je zpracovala.“ Všeobecn  se hodn  objevoval fakt, že konkurenční společnosti 

nekomunikují se zákazníky pomocí sociálních sítí nebo pomocí moderních cloudových 

možností. Zákazníci by uvítali i trochu uvoln n jší způsob komunikace, aby bylo 

jednodušší všechny důležité podrobnosti probírat snáz. Sedm respondentů uvedlo, že by 

zlepšily stávající služby tak, že nev í tomu, že jejich poradce vykonává práci nejlépe, 

jak může a že by cht li mít jistotu, že s jejich citlivými daty je důstojn  vynakládáno a 

nehrozí žádný únik dat. 

O služby naší společnosti by nebyl zájem hlavn  z toho důvodu, že nemáme 

vybudované žádné jméno, ani značku nebo že neznají žádného ze zakladatelů 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jak jste spokojeni s Vaším účetním poradcem?  
1 - jsem velice nespokojen 

10 - jsem maximálně spokojen  

OSVČ

s.r.o.
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společnosti. Společnost by zákazníci nenavštívili také z toho důvodu, že neznají žádné 

reference. Celkem 15 lidí uvedlo, že je se svým poradcem spokojeno a proto nep emýšlí 

o žádné zm n  a díky tomu nenavštíví naší společnost. Respondenti se také bojí reakce 

jejich aktuálního poradce, když mu oznámí, že s ním končí spolupráci. 

3.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je záv rečnou analýzou, která vyplývá z p edcházejících analýz. 

Poukazuje na silné a slabé stránky, které závisí na vnit ních faktorech firmy a na 

p íležitostech a hrozbách vn jšího prost edí. 

Tabulka č. 9 SWOT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 

Silné stránky Slabé stránky 
 Vytvo ené zázemí zákazníků 

z p edešlého podnikání 
 Praxe v oboru 
 Vysokoškolské vzd lání 

ekonomického sm ru a 
kvalifikovaní zam stnanci 

 Aktivní orientace na zákazníka 

 Spolupráce se st ední obchodní 
školou 

 Spolupráce s da ovým poradcem 

 Využívá moderních prost edků p i 
komunikaci se zákazníkem 

 Propracované webové stránky 

 Lokace společnosti 
 Možnost navštívit zákazníka 

v míst  jeho určení 
 Vlastní zdroje financování 

 Závislost na plné funkčnosti 
účetního programu 

 Závislost na klíčových zákaznících 

 Pronájem kancelá e 

 Otevírací doba 

 Slabé pov domí zákazníků o 
společnosti 

 Nemoc či úraz 
 Vysoké personální náklady 

 

P íležitosti Hrozby 
 Nespokojenost zákazníků 

s konkurenčními společnostmi 
 Vznik nových podniků a noví 

živnostníci v okolí působení 
společnosti 

 Z důvodu legislativních zm n 
zvýšená poptávka po službách 
účetních poradců 

 Nov  vznikající mezery na trhu 

 Zm na politické situace 
 Nižší ceny konkurence 
 Malé bariéry pro vstup nových 

firem do odv tví 
 Noví konkurenti v odv tví 
 Růst da ového zatížení 
 Neprodloužení nájemní smlouvy 
 Nezájem ze strany zákazníků 
 Cenové války a nekalá konkurence 
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Mezi silné stránky společnosti pat í p edevším to, že se snaží p ijít s moderním 

způsobem komunikace zákazníků, kte í často nemají čas navšt vovat b hem otevíracích 

hodin naši kancelá . Mohou využít komunikace, či návšt vy i mimo otevírací hodiny. 

Komunikace může probíhat pomocí cloudového p enosu dat, nap . Dropbox. Zákazník 

si také může objednat schůzku na jiném míst , než je naše kancelá  a setkat se s účetním 

poradcem u n j ve firm  nebo na jiném míst .  

Společnost má slabé stránky p edevším v tom, že je závislá na kvalifikovaných 

zam stnancích a na jejich p ístupu k práci a kvalit  nabízených služeb. Společnost je 

také závislá na funkčnosti účetního programu, který musí mít pravidelné zálohy tak, aby 

nedošlo ke ztrát  nebo úniku dat. 

Hlavní p íležitosti pro společnost by mohla být legislativní zm na, která by ztížila 

účetní, mzdovou a da ovou agendu tak, aby více podnikatelů a živnostníků muselo 

využít služeb účetních a da ových poradců. V tší zájem o služby účetního poradce by 

m l vyvolat vznik nových živnostníků a nových podnikatelů v okolí. 

Nejv tší hrozbou pro společnost je neprodloužení nájemní smlouvy nebo zm na 

legislativy a následná nutnost pro poskytování t chto služeb dalšího specifického 

vzd lání. Hrozbou je i nezájem o nabízené služby ze strany zákazníků nebo vznik nové 

nebo růst stávající konkurence. 

3.6 Srovnání živnosti a s.r.o. 

Výhody OSVČ v praktickém podnikání 

 Vhodné pro začínající podnikatele na seznámení se s podnikatelským prost edím 

 Velmi vhodné jako p ivýd lek p i zam stnání 
 Mén  vedlejších nákladů a jednodušší administrativa se založením provozu 

činnosti 
 Vhodné pro nezávislé povolání, které spočívá hlavn  na odborných 

dovednostech p ímo podnikajícího 

 Vhodné pro menší podnikatelské zám ry nebo jednorázové podnikatelské 
zám ry 

 Vhodné pokud podnikáme sami - zisk získává pouze jedna osoba 

 V tší míra samostatnosti a flexibility než u s.r.o. 
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Nevýhody OSVČ 

 Ručí celým svým majetkem 

 Podnikání je o jednom člov ku  
 Skutečné jméno a p íjmení FO – nelze volit, lze možnost dodatku označujícího 

činnost 
 Rychlejší ukončení činnosti, nemožnost fúzovat s jinou osobou 

 Komplikace p i onemocn ní nebo úrazu 

 Možnost p erušit živnost v p ípad  pot eby 

Výhody s.r.o. v praktickém podnikání: 

 Vhodné pro pokročilejší podnikatele 

 Budí dův ryhodn jší dojem 

 Vlastníci ručí jen do výše nesplacených vkladů 

 Vhodné pro investora či manažera, který nemá p ímo odborné dovednosti, ale 
má nápad, zná odborníky a má prost edky 

 Vhodné pro v tší podnikatelské zám ry 

 Vhodné pro dlouhodob jší podnikatelské zám ry 

 Vhodné pokud je více společníků – více nápadů, zkušeností 
 Možnost p istoupení společníků 

 ízení lze p edat jednateli nebo dalším společníkům 

 Zvyšování hodnoty v čase 

 Možnost zastoupení v p ípad  nemoci, úrazu 

 Budování obchodního jména 

 Volitelnost obchodní firmy – dopad na propagaci 

 Možnost p em n Ěfúze a rozd leníě 

Nevýhody s.r.o. 

 Společnost odpovídá celým svým majetkem, společníci ručí do výše 
nesplacených vkladů do ZK 

 Pevn  stanovené orgány – valná hromada, jednatel - se spíše striktn jšími 
pravidly 

 Vyšší náklady p i založení 
 Více administrativy p i provozu = v tší vedlejší náklady 

 Více společníků může znamenat i nevýhodu v p ípad , že se nedohodnou 

 Složit jší likvidace  
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Daně/sociální a zdravotní pojištění 

OSVČ 

 OSVČ platí da  z p íjmů Ě15%ě; sociální pojišt ní ĚŇř,Ň%ě a zdravotní pojišt ní 
Ě1ň,5%ě z vym ovacího základu Ě50% z rozdílu mezi p íjmy a výdajiě. Celkové 
zdan ní vychází obecn ji lépe pro osoby s uplatn ným výdajovým paušálem 

 Může uplatnit buď skutečné výdaje, nebo výdajový paušál v % výši dle druhu 
podnikání Ěobecn  platí, že pro OSVČ s nízkými reálnými výdaji je výhodn jší 
výdajový paušálě 

 Pokud OSVČ neuplat uje paušál, tak musí vést da ovou evidenci. 

s.r.o. 

 S.r.o. platí da  z p íjmů Ě1ř%ě a společník poté srážkovou da  Ě15%ě z 
rozd leného zisku 
100% - 19% = 81% 
15% z 81% = 12,15% 
Celkové zdan ní je ň1,15% 

 Může uplatnit pouze skutečné výdaje 

 Musí vést účetnictví. 

Společné pro OSVČ i s.r.o. – pokud budeme mít zam stnance pod jakoukoliv formou 

podnikání, potom zam stnavatel odvádí Ň5 % na sociální pojišt ní a ř % na zdravotní 

pojišt ní. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

V této části diplomové práce se budu zabývat návrhem podnikatelského plánu, který se 

bude zabývat činností, která se podle živnostenského zákona nazývá: Činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví, vedení da ové evidence. 

4.1 Základní údaje o společnosti  

Společnost sídlí v Pardubickém kraji, konkrétn  v Litomyšli, a její klienti se nachází 

v Litomyšli a p ilehlém okolí Svitavského okresu. Název společnosti byl zvolen 

s ohledem na to, aby byl v abecedním azení azen na prvních pozicích. Je ženského 

rodu, protože pod pojmem účetnictví si v tšina lidí vybaví spíše práci, kterou 

vykonávají ženy. Samotný název by m l evokovat administrativu nebo kancelá skou 

práci spojenou s administrativní činností jako je práv  účetnictví. 

P edm tem podnikání je: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení da ové 

evidence. 

Základní informace o společnosti: 

Název společnosti:  Admia, s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Smetanovo nám stí, 570 01, Litomyšl 

Datum vzniku:  1. července Ň016  

Společníci:   František Pešina 

   Jana Pešinová  

Základní kapitál:  500 000 Kč 

P edm t podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení da ové 
evidence. 

Kontaktní údaje:  Telefon: + 420 773 921 678 

E-mail: ucetnictvilit@gmail.com 
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Plánované zahájení činnosti 1. srpen Ň016 

Nabízíme kompletní zpracování: 

Účetnictví: 

 Pro právnické i fyzické osoby, 

 Zpracování da ových p iznání k dani z p íjmů, 

 Dan  z p idané hodnoty, silniční dan  aj, 

 Účetní uzáv rka, výkazy a ostatní dle požadavků klienta. 

Daňová evidence: 

 Zpracování p iznání k dani z p íjmů, 

 Dan  z p idané hodnoty, 

 Silniční dan , 

 Uzáv rkové operace, 

 P ehled na sociální a zdravotní pojišt ní. 

Jednoduché účetnictví: 

 Pro spolky, odborové organizace, organizace zam stnavatelů, církve a 

náboženské společnosti, honební společenstva za v zákon  uvedených 

podmínek, 

 Zpracování p iznání k dani z p íjmů, 

 Pen žní deník, 

 Kniha pohledávek a závazků, 

 Pomocné knihy o ostatních složkách majetku. 

Mzdová agenda: 

 Zpracování m síčních mezd včetn  pot ebných p ehledů, 

 Roční zúčtování, 

 Kontroly na správách sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovn . 
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Ostatní služby: 

 Školení klientů a externí školení, 

 Poradenství klientům - i po telefonu, 

 Možnost domluvy individuální doby návšt vy mimo pracovní hodiny. 

Otevírací doba kancelá e: otev eno bude každé pond lí až pátek od 8:00 do 16:30, 

v sobotu,  v ned li a ve státní svátky bude zav eno. Mimo pracovní hodiny lze domluvit 

n které záležitosti, ale vždy po p edchozí domluv . 

4.2 Organizační plán 

Společnost vlastní dva jednatelé, kte í mají stejné pravomoci na ízení a rozhodování o 

společnosti. Jednatelé spolu spolupracují a snaží se spolu spolupracovat a prodiskutovat 

všechny významné kroky ve firm . O zákazníky se budou starat oba jednatelé tím, že 

budou spolupracovat a diskutovat důležité aktivity, ale za každého zákazníka bude 

zodpov dný jeden jednatel. 

Jednatel František Pešina bude mít na starosti komunikaci se zákazníky, návšt vu 

nejvýznamn jších zákazníků, marketingové aktivity a obstarávání bezproblémového 

chodu kancelá e.  

Jednatelka Jana Pešinová bude mít na starosti výb rové ízení na vhodného brigádníka, 

zaučení brigádníka a bude díky svým bohatým zkušenostem absolvovat první schůzky 

se zákazníky nebo zájemci o služby, které naše společnost nabízí. Bude také 

zodpov dná za účtování a p ípravu da ových p iznání, které bude František Pešina 

kontrolovat a schvalovat. 

V m sících únoru a b eznu, p ípadn  i b hem roku, když je pot eba, tak bude v naší 

společnosti pracovat brigádník, který bude pod ízen ob ma jednatelům. Brigádník bude 

pracovat na dohodu o provedení práce. Náplní jeho práce bude asistence jednatelům a 

práce na jednodušších úkolech a činnostech.  
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Obrázek č. 7 Organizační struktura (zdroj: vlastní zpracování) 

Do budoucna se počítá s tím, že se budeme více orientovat na školením zákazníků a 

také rozši ovat spolupráci s Vyšší školou ekonomickou ve Svitavách. Brigádníci budou 

mít již zkušenosti s pracovní náplní této profese a zkušenosti v oboru, protože budou 

moci absolvovat v naši společnosti brigádu nebo povinnou školní praxi. 

Společnost počítá s tím, že už od p íštího roku, kdy bude více podnikatelů muset 

využívat elektronickou evidenci tržeb, tak že bude p ijat nový pracovník, který bude 

odborníkem na toto téma a bude pomáhat za úplatu drobným podnikatelům podniknout 

všechny pot ebné kroky k tomu, aby spl ovali všechny legislativní podmínky.  

4.3 Výběr účetního programu 

Výb r vhodného účetního programu pro naši společnost jsem porovnával s programy 

Flexibee, Money Sň, Ekonom, Abra, Helios a SAP. Všechny tyto programy jsou tém  

dokonalé substituty a záleží pouze na uživateli, ke kterému programu se p ikloní. 

Všechny programy mají v základní verzi, p ípadn  v rozší ených verzích nebo 

v dokoupitelných modulech základy účetní agendy, sklady, doklady, evidence mezd či 

personalistiku. Všechny programy lze také upravovat na míru. Všechny programy mají 

také pravidelné aktualizace a roční poplatky za roční aktualizaci, včetn  servisní 

podpory. U n kterých programů lze zvolit m síční placení poplatku za provoz. U všech 

programů je také kladen důraz na dostatečné zabezpečení, aby nedošlo ke ztrát  dat. 

Jednatelka Jana Pešinová Jednatel František Pešina 

Brigádník 
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Nejvýznamn jším kritériem rozhodování tedy je cena licencí, cena servisu a aktualizací 

a uživatelská p ív tivost. 

4.3.1 POHODA 

Pro naší společnost jsem zvolil účetní program Pohoda, který pat í k nejpoužívan jším 

programům v České republice a je prov en mnoha uživateli. Na po ízení účetního 

programu Pohoda může uživatel navíc získat slevu na první licenci za zvláštních 

podmínek. Daňovým poradcům, auditorům a firmám vedoucím účetnictví na zakázku 

poskytujeme na nákup této varianty slevu ve výši 20 %. Sleva se vztahuje na licenci pro 

jeden počítač, kterou je možné na síťovou verzi rozší it za běžné ceny. Pro uznání slevy 

je zapot ebí p edložit kopii živnostenského listu pro poskytování účetních služeb nebo 

auditorského osvědčení. Slevu je možné uplatnit p i nákupu varianty Komplet, nikoliv 

p i změně (p echodu) z varianty jiné. Na poskytnutí slevy není právní nárok. Společnost 

STORMWARE si vyhrazuje právo individuálně posoudit poskytnutí slevy konkrétním 

žadatelům [36]. 

Tabulka č. 10 Pohoda Komplet – ceník (zdroj: vlastní zpracování dle [36]) 

Typ licence POHODA Komplet 
licence pro 1 počítač 13 980 Kč 
síťová licence pro Ň-ň počítače 20 970 Kč 
síťová licence pro 4-5 počítačů 27 960 Kč 
síťová p ídavná licence 5 590 Kč 
nesíťová p ídavná licence 5 590 Kč 

Pohoda je velice populární ekonomický systém, který vyrábí společnost Stormware 

s.r.o. Za svou více jak dvacetiletou historii bylo prodáno více jak 180 000 licencí. 

Uživatelé si mohou vybrat z n kolika variant a balíčků, které se liší jednotlivými 

funkcemi a také cenou. Každá varianta má také následné ceníky, které se liší počtem 

licencí a také způsobem využití dané licence tak, aby ji mohli využívat podnikatelé, 

malé firmy i velké firmy. Uživatelé si mohou vyzkoušet program s bezplatnou variantou 

Pohoda Start, která umož uje plnohodnotné účtování až do vyčerpání povoleného počtu 

záznamů.  
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Fakturace je propracovaná a není problém vytvo ení vydané, p ijaté a zálohové faktury, 

nabídky, poptávky, objednávky, dodacího listu, p íkazu k úhrad , apod. Doklady se dají 

nejen vytisknout, ale i posílat e-mailem. Tiskové sestavy je rovn ž možno jednoduše 

exportovat do formátů pdf a tabulek excelu. 

V Pohod  můžeme zpracovávat mzdovou agendu pro neomezený počet zam stnanců. 

Snadno můžeme p idat u jednotlivých zam stnanců slevy na dani, způsoby zdan ní 

nebo odvody pojistného. Podporuje i p ísp vky na penzijní p ipojišt ní, životní i 

úrazové pojišt ní. Disponuje celou adou tiskopisů pro různé ú ady. 

Program je p ehledný a snadno se ovládá. Pracuje se v n m rychle a intuitivn  a 

jednotlivé funkce a povely programu jsou logicky provázány. V jednotlivých dokladech 

jako jsou nabídky, poptávky, objednávky, apod. jsou automaticky provázané dopl ování 

základních údajů a hlavičky. Uživatel si může nastavit vzhled a nastavit logo, tak aby 

tiskové sestavy jen podpo ily firemní image.  

V Pohod  můžeme vést sklady a také má podporu pro e-shopy tak, aby uživatelé mohly 

mít všechno p ehledn  zpracováno. Zákazníci mohou rozší it systém i o objednávkový 

systém, který Stormware e-form.  

Nevýhodou je, že program Pohoda můžeme používat pouze na systému Windows. 

V p ípad  využití síťové verze Pohody není možné se k databázi p ipojit n kde na 

služební cest  nebo mimo kancelá , proto je pot eba využívat Pohody online. Tento 

hosting je však poskytován externím subjektem a je za p íplatek. 

Pravidelná aktualizace a servisní roční poplatek činí 4 ŘŇ0 Kč [36]. 
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4.4 Návrh Ceníku poskytovaných služeb 

Ceník je sestaven na základ  p edchozích zkušeností v tomto oboru podnikání a 

s ohledem na ceníky konkurenčních společností. 

Tabulka č. 11 Návrh ceníku poskytovaných služeb (zdroj: vlastní zpracování) 

Da ová evidence Ěživnostníciě Cena 
M síční paušál - Ě40 dokladů v cen ě 500 Kč 
Sazba za doklad navíc 10 Kč 
 Účetnictví Cena 
M síční paušál - Ě40 dokladů v cen ě 700 Kč 
Sazba za doklad navíc 15 Kč 
 Zvýhodn né sazby Cena 
Elektronicky importované doklady 2-5 Kč 
Malé účetnictví* - Ě15 dokladů v cen ě 250 Kč 
Doklad – neplátce DPH  6 Kč 
Skladová evidence ň Kč/položka 
 Mzdová agenda Cena 
Zam stnanec / m síc 125 Kč 
Dohoda o provedení práce 70 Kč 
P ihlášky či odhlášky zam stnance 150 Kč 
 Zpracování da ových p iznání Cena 
P iznání k dani z p íjmů FO – nepodnikatelé 700 Kč 
P iznání k dani z p íjmů FO – včetn  p ehledů ZP a SP 1 Ň00 Kč 
Da  z p íjmů právnických osob od ŇŇ00 Kč 
P iznání k dani z p idané hodnoty 220 Kč 
P iznání k dani silniční / auto 140 Kč 
Vyúčtování dan  z p íjmů ze závislé činnosti ŇŇ0 Kč 
Vyúčtování dan  vybírané srážkou ŇŇ0 Kč 
Ostatní služby Cena 
Kontrolní hlášení od 100 Kč 
Souhrnné hlášení od 100 Kč 
Intrastat od Ň00 Kč 
Poradenství od 400 Kč/hod 
Společenství vlastníků jednotek od 200 Kč/bytovou jednotku 
Školení od 900 Kč/školení 
Prodej odborné literatury na objednávku dle ceníku 

Ostatní služby a požadavky zákazníků budou individuáln  ocen ny dle domluvy. Ceník 

je platný od 1. Ř. Ň016 a uvedené ceny jsou včetn  DPH. Pro společnost je výhodné se 

stát plátcem DPH až od doby, kdy bude mít povinnost registrovat se k DPH. Tuto 
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povinnost společnost bude mít, pokud obrat za posledních 1Ň po sob  jdoucích m síců 

p esáhne 1 000 000 Kč. Důvodem je, že by společnost zbytečn  zda ovala svou marži. 

4.5 Časový harmonogram 

P ibližné časové rozp tí pro zajišt ní všech náležitostí pro zahájení činnosti se odhadují 

na m síc a půl. 

Tabulka č. 12 Časový harmonogram (zdroj: vlastní zpracování) 

1 Uzav ení společenské smlouvy 15. - 17. června 

2 Složení základního kapitálu a zažádání o zapsání do obch. rejst íku 17. června 

3 Zápis do obchodního rejst íku 1. července 

4 Uzav ení smlouvy o pronájmu kancelá e 4. července 

5 Koup  účetního programu 5. července 

6 Uzav ení smluv s mobilním operátorem 5. července 

7 Zakoupení notebooků, mobilních telefonů, tiskárny a serveru 5. - 1ň. července 

8 Zakoupení vybavení kancelá e 5. - ŇŇ. července 

9 Marketingové aktivity včetn  navázání spojení s novými zákazníky 5. - 29. července 

10 Instalace internetového p ipojení 6. července 

11 Vytvo ení komunikačních prost edků včetn  sociálních sítí 7. července 

12 Tvorba internetových stránek a koup  domény 7. - 15. července 

13 P íprava kancelá e pro zahájení činnosti 15. - 31. července 

14 Zahájení činnosti 1. srpna 

Uzavření společenské smlouvy – p ed jakýmkoliv zahájením činnosti je pot ebné 

vykonat administrativní úkony oprav ující zahájení činnosti. Pro činnost účetních 

poradců je zapot ebí živnostenské oprávn ní, které již vlastníme, proto dalším krokem 

pro založení společnosti s ručením omezeným je sepsání notá sky ov ené společenské 

smlouvy, která bude obsahovat všechny náležitosti.  

Složení základního kapitálu a zažádání o zapsání do obchodního rejstříku – 

společnost vzniká dnem, kdy je zapsána do obchodního rejst íku. 

Zápis do obchodního rejstříku – od tohoto data můžeme začít jednat jménem této 

právnické osoby a začít podnikat kroky k zahájení činnosti. 
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Uzavření smlouvy o pronájmu kanceláře – je pot ebné vybrat vhodnou lokalitu pro 

nov  vzniklou společnost tak, aby klienti snadno pochopili lokalitu a snadno se dostali 

do kancelá e. Nezbytné je i možnost pohodlného zaparkování automobilu nebo jiné 

dostupnost včetn  dopravní komunikace. 

Koupě účetního programu – v diplomové práci se také zabývám náležitostmi, které je 

pot eba zvážit p i výb ru vhodného účetního programu, aby společnosti vyhovoval a 

m l všechny pot ebné náležitosti. Účetní program pak musí být nainstalován na oba 

notebooky a musí být zajišt na provázanost s databázemi, aby m li oba uživatelé 

p ístup ke všem kontaktům a informacím. 

Marketingové aktivity včetně navázání spojení s novými zákazníky – aby 

společnost p ilákala a získala mnoho nových zákazníků je zapot ebí, aby podnikla 

marketingové aktivity, které budou zam eny na cílové zákazníky. Pokud spustíme 

marketingovou kampa  p ed otev ením kancelá e, je dobré zkusit navázat kontakt 

s partnery, p ípadn  odpovídat na inzeráty, které poptávají služby, kterými se bude 

zabývat naše společnost. 

Vytvoření komunikačních prostředků včetně sociálních sítí – je to jeden 

z podpůrných marketingových prvků, aby zákazníci m li více pov domí o naší 

společnosti. 

Tvorba internetových stránek a koupě domény – jelikož konkurenti nemají p íliš 

kvalitn  zpracované internetové stránky, je zde p íležitost, jak zaujmout potenciální 

klienty. 

Zakoupení notebooků, mobilních telefonů, tiskárny a serveru – jelikož se jedná o 

kancelá skou práci, tak je zapot ebí mít tyto za ízení, které musí být spolehlivé a 

p ipraveny ke každodennímu provozu. 

Zakoupení vybavení kanceláře – dle prostorových možností je zapot ebí po výb ru 

vhodné kancelá e zakoupit nábytek, židle a ostatní dopl ky, které ud lají z kancelá e 

pln  funkční kancelá . 
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Uzavření smluv s mobilním operátorem – již b hem p ípravných prací bude pot eba 

komunikace mezi jednateli a také potencionálními zákazníky.  

Instalace internetového připojení – jelikož poskytovatel internetového p ipojení má 

sídlo v Litomyšli a ve v tšin  bytových domech jsou nainstalované p ípojky, tak 

zapojení bude spíše pouze administrativní záležitost. 

Příprava kanceláře pro zahájení činnosti – posledním krokem p ed zahájením 

činnosti je finální instalace veškerého vybavení včetn  zapojení a instalování programů 

a spušt ní serveru. Je zapot ebí vytvo it p íjemn  nalad né prost edí nejen pro 

zam stnance, ale i pro klienty. 

Zahájení činnosti – zahájení činnosti a začíná v pond lí 1. Ř. Ň016. 

 

Graf č. 4 Časový harmonogram (zdroj: vlastní zpracování) 
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4.6 Marketingový plán 

Mezi potencionální zájemce o nabízené služby pat í fyzické i právnické osoby 

podnikající v různých oblastech a p edm tech podnikání, ale i lidé, kte í mají povinnost 

podávat da ové p iznání. 

Produktová strategie 

Portfolio nabízených služeb se p íliš neliší od portfolia konkurentů, pouze je rozší ené o 

služby, které konkurence nenabízí. To hlavní, co by zákazníci m li ocenit na naší 

společnosti je p ístup k zákazníkům. Zákazníci mohou komunikovat s naší společností 

pomocí nejnov jších komunikačních prost edků. Naše kancelá  bude mít také 

k dispozici automobil, proto nebude problém za zákazníky p ijet a ešit všechno i p ímo 

u zákazníka. Společnost se bude odlišovat od konkurentů po ádáním seminá ů a školení, 

které by m ly zákazníkům pomoci uv domit si, co všechno podnikání obnáší a jaké 

náležitosti a administrativní kroky jsou pot ebné p i založení, p i průb hu, ale i p i 

konci podnikatelské činnosti. Školení budou zam eny i na legislativní zm ny a 

orientaci v zákonech. Budeme navíc spolupracovat s da ovým poradcem, proto nebude 

problém konzultovat jakékoliv problémy nebo p íležitosti da ové optimalizace p ímo 

s tímto člov kem. Pokud si zákazník zpracovává sám účetnictví v n kterém z účetních 

programů, tak může data jednou za m síc odeslat na zpracování do da ového p iznání. 

Cenová strategie 

Ceník poskytovaných služeb byl nastaven tak, aby mohl konkurovat konkurentům 

v odv tví jednak místním společnostem, které se zabývají touto činností, ale i 

internetovým portálům a poskytovatelům t chto služeb. Odborné poradenství bude 

formou konzultace, kdy se zákazníkem budou probrány všechny jeho otázky dopln né o 

návrhy a možnosti vy ešení jeho konkrétního problému. Školení a jiné seminá e budou 

vždy zam eny na určitou oblast a budou vždy doporučeny stávajícím zákazníkům. 

Účastníci t chto kurzů by se m li dozv d t, jaké novinky a legislativní zm ny se dané 

oblasti týkají a jaké díky t mto zm nám mají práva a povinnosti. 
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Distribuční strategie 

Distribuce bude zajišt na p ímo v kancelá i, kde si zákazníci budou moci p ijít 

vyzvednout zpracované dokumenty nebo si je zde nechat archivovat po zákonem 

udávanou dobu. Zákazníci budou moci také využít toho, že k nim poradce p ijede a 

všechno pot ebné a důležité probere u nich ve společnosti nebo v míst  vykonávání 

podnikání. Nejrůzn jší dokumenty a informace také bude moci odesílat p es internet a 

to buď pomocí mailových schránek nebo Dropboxu, či jinou elektronickou cestou nebo 

pot ebné informace bude možno sd lovat pomocí komunikačních prost edků. 

Distribuci papírů, nových tonerů do tiskárny, propagačních p edm tů a ostatních 

kancelá ských pot eb bude zajišťovat společnost Papera, která sídlí ve Svitavách, proto 

všechny objednané v ci budou doručeny do druhého pracovního dne. 

V budoucnu bude zvážená také možnost oslovovat zákazníky pouze pomocí 

internetových stránek bez nutnosti osobního kontaktu se zákazníkem. Moderní 

technologie tento p ístup umož ují. 

Reklamní strategie 

Reklamní propagace je jednou z nejdůležit jších v tomto konkurenčním prost edí. P i 

detailn jším prozkoumání situace v okolí jsem zjistil, že tento druh marketingové 

propagace společnosti p íliš nevyužívají. Se samotnou marketingovou propagací se 

musí začít ješt  p ed zahájením činnosti s dostatečným p edstihem, aby zákazníci m li 

možnost zaznamenat, že naše společnost vznikla v jejich m st . 

Z novinových tisků v okolí podnikání jsem se rozhodl zvolit místní m síčník Lilie, 

který je dle mého názoru nejvhodn jší marketingovou propagací. Každá domácnost 

v Litomyšli jej totiž dostává úpln  zdarma a to včetn  živnostníků a firem sídlících v 

Litomyšli. Tento m síčník je mezi lidmi velmi populární a každý ho bedliv  studuje, 

protože popisuje nejrůzn jší akce a společenské události, které se za poslední m síc ve 

m st  udály. Kapitolky jsou v novány také historii m sta a plánovaným událostem. Je 

zde vyhrazen také prostor pro reklamní sd lení. Zvolil jsem velikost reklamy asi 50 
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cm2, která bude stát ř00 Kč / m síc. Navíc je možnost i slev, pokud bychom si 

p edplatili reklamu na celý rok [37]. 

P i zahájení činnosti budeme distribuovat do každé schránky ve m st  a v p ilehlých 

obcích leták formátu A5, na kterém budou uvedeny všechny činnosti, které naše účetní 

poradna nabízí a také kontaktní údaje, tak abychom oslovili všechny občany a aby 

p ípadní klienti m li pov domí, že jsme otev eli novou kancelá . P i nákladu 1,Ň5 Kč na 

kus budeme mít 16 000 ks propagačních letáků. Cena za distribuci a tisk, včetn  

grafických úprav bude asi 20 000 Kč. Letáky také do budoucna budeme distribuovat 

jednou ročn  a to v období začátku roku, kdy bude zvýšená poptávka po účetních 

poradcích z důvodu povinnosti podání da ového p iznání. 

Pro potenciální zákazníky, kte í navštíví naši kancelá , budeme mít p ipraveny dárky v 

podob  lahve tichého vína, která bude nést náležitosti tak, aby byla da ov  uznatelná 

jako propagační p edm t pro zákazníky a dárek do 500 Kč/ks. P edpokládaná cena na 

výrobu jedné láhve, včetn  označení a etikety je 150 Kč za jednu láhev. V prům ru 

budeme počítat s tím, že zákazníkům rozdáme 6 lahví každý m síc, proto počítám 

s náklady na tuto aktivitu ř00 Kč za m síc. 

Zákazníci budou moci naleznout kontakt na naši společnost jednak na neplacených 

internetových stránkách a katalozích služeb, kde budeme mít výhodu, pokud budou 

společnosti azeny dle abecedního po adí.  

Mezi dalšími možnosti propagace je Facebook, kde si bezplatn  můžeme vytvo it svou 

vlastní stránku. Zákazníkům bude nabídnuta možnost se voln  p idat do naší skupiny, 

kde budeme pravideln  informovat o aktualitách týkajících se kancelá e a nabízených 

služeb, ale budeme zde i odkazovat na zajímavé odkazy, články nebo legislativní zm ny 

tak, aby zákazníci m li pov domí o chystaných zm nách a významných novinkách. 

Sociální sít  mají výhodu, že základní verze bez reklam nestojí žádné peníze a je 

dostupná komukoliv, protože je využívají tém  všichni. 

Konkurenti v tšinou nemají vytvo ené internetové stránky nebo jsou neaktuální a 

obsahují pouze úvodní stranu a nic víc. Je to p itom jednoduchý a účinný prost edek, 

jak oslovit zákazníky. Na internetových stránkách bude p esná lokalizace kancelá e, 
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otevírací doba, seznam nabízených a poskytovaných služeb a také kontaktní formulá , 

pomocí kterého budou mít zákazníci možnost oslovit p ímo naší kancelá  nebo vznést 

jakýkoliv dotaz týkající se naší společnosti. Pro provozování internetových stránek jsem 

vybral portál inPage Standard, kde je zahrnuta v ročním poplatku registrace CZ 

domény, elektronická pošta, e-shop a systém pro správu a editaci webových stránek. 

Tento populární program nabízí vše pot ebné pro úsp šnou osobní nebo firemní 

prezentaci na internetu. Cena v prvním roce je 871 s DPH / rok a v následujících letech 

1 74Ň Kč / rok [37]. 

Tabulka č. 13 Náklady na marketing (zdroj: vlastní zpracování) 

Marketing 2016 2017 2018 
Letáky ročn  Ň0 000 Kč Ň0 000 Kč Ň0 000 Kč Ň0 000 Kč 
Víno m síčn  ř00 Kč 4 500 Kč 10 Ř00 Kč 10 Ř00 Kč 
M síčník Lilie m síčn  ř00 Kč 4 500 Kč 10 Ř00 Kč 10 Ř00 Kč 
Internetové stránky ročn  1 74Ň Kč Ř71 Kč 1 74Ň Kč 1 74Ň Kč 
 Celkem: 29 871 Kč 43 342 Kč 43 342 Kč 

4.7 Finanční plán 

Finanční plán je jednou z nejvýznamn jších částí podnikatelského plánu. Z výsledků 

finančního plánu bychom m li zjistit vývoj tržeb a nákladů v následujících letech a díky 

tomu i vypočítat výhodnost podnikatelského plánu. Ve finančním plánu je zpracována 

zahajovací rozvaha a také výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash flow. Společnost 

musí v d t, kolik prost edků bude k zahájení činnosti pot ebovat a kolik prost edků 

pot ebuje v průb hu činnosti tak, aby se nedostala do platební neschopnosti. V p íloze 

této diplomové práce jsou jednotlivé náklady spojené s podnikáním rozepsány a 

podloženy konkrétními p íklady. 

4.7.1 Náklady před zahájením činnosti 

P ed zahájením činnosti budeme pot ebovat vynaložit n které náklady spojené se 

založením společnosti, náklady spojené s vybavením a úpravou kancelá e, náklady na 

marketingové aktivity a také náklady spojené s nejrůzn jšími pot ebami proto, aby 

zam stnanci mohli pohodln  pracovat (nap íklad notebook s účetním programem). 
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Společníci do podnikání vložili 500 000 Kč. Tato částka by m la pokrýt všechny 

prvotní náklady a zajistit bezproblémový chod společnosti v prvním roce podnikání. 

Náklady na založení společnosti v sob  zahrnují notá sky ov enou a společníky 

sepsanou společenskou smlouvu. K tomu jsou zapot ebí poplatky za vydání 

živnostenského oprávn ní, které ovšem oba společníci vlastní a také výpis z rejst íku 

trestů a výpis z katastru nemovitostí. Za zápis do obchodního rejst íku, který trvá 

p ibližn  5 pracovních dní, zaplatíme 6 000 Kč. Společnost by mohla zvážit i 

nákladn jší variantu založení, kde si může zakoupit již založenou společnost tzv. ready-

made společnost nebo také může zaplatit jiné osob  za založení společnosti. Cena t chto 

služeb se pohybuje p ibližn  Ň0 000 Kč, ale my t chto služeb nevyužijeme. 

Tabulka č. 14 Náklady spojené se založením podniku (zdroj: vlastní zpracování) 

Notá sky ov ená společenská smlouva 5 000 Kč 
Výpis z katastru nemovitostí 100 Kč 
Výpis z rejst íku trestů ĚŇx 100 Kčě Ň00 Kč 
Zápis do obchodního rejst íku 6 000 Kč 
Celkem 11 300 Kč 

Seznam všeho pot ebného vybavení p ed zahájením činnosti nalezneme v p íloze této 

diplomové práce. Bez tohoto vybavení by společnost nemohla zahájit b žný provoz. 

Tabulka č. 15 Náklady na vybavení kanceláře (zdroj: vlastní zpracování) 

Židle Ř ŇŘ0 Kč 
Notebooky ňň řŘ0 Kč 
Stoly a Sk ín  5Ř 000 Kč 
Tiskárna 12 5řř Kč 
Monitory 5 ň7Ř Kč 
Mobilní telefony ř řřŘ Kč 
Pohoda Ň0 ř70 Kč 
Server 10 000 Kč 
Internet ňŘř Kč 
Mobilní operátor 1 4řŘ Kč 
Pronájem kancelá e kauce 9 500 Kč 
Pronájem kancelá e červenec ř 500 Kč 
Zákony 5 000 Kč 
Ostatní náklady ň 000 Kč 
Celkem 188 092 Kč 
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Náklady na marketingovou propagaci vycházejí z marketingového mixu. Náklady p ed 

zahájením činnosti jsou reklamní letáky, náklady na reklamu v m síčníku Lilie a také 

náklady spojené s internetovými stránkami. Čas strávený s ostatními marketingovými 

aktivitami není nijak ohodnocen a bude zakomponován ve mzd  zam stnanců za první 

m síce podnikání. 

Tabulka č. 16 Náklady na marketing před zahájením činnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Letáky Ň0 000 Kč 
m síčník Lilie ř00 Kč 
Internetové stránky Ř71 Kč 

Celkem 21 771 Kč 

Celkové náklady před zahájením činnosti 
Tabulka č. 17 Náklady celkem před zahájením činnosti (zdroj: vlastní zpracování) 

Z izovací náklady 11 ň00 Kč 
Provozní náklady p ed zahájením činnosti 188 0řŇ Kč 
Marketingové náklady Ň1 771 Kč 

Celkem 221 163 Kč 

Celkové náklady, které společnost bude mít p ed zahájením činnosti, jsou ŇŇ1 16ň Kč. 

4.7.2 Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha je sestavena ke dni zahájení činnosti, tedy k 1. Ř. Ň016 a ceny jsou v 

Kč.  

Tabulka č. 18 Zahajovací rozvaha (zdroj: vlastní zpracování) 

Zahajovací rozvaha k 1. Ř. Ň016 v Kč 
Aktiva Pasiva 

Aktiva celkem 500 000 Pasiva celkem 500 000 

Pohledávky za upsaný Základní kapitál 0     

Dlouhodobý majetek 11 300 Vlastní kapitál 500 000 
Ostatní dlouhodobý majetek 11 300 Základní kapitál 500 000 
Ob žná aktiva 479 200 Cizí kapitál 0 
Zásoby 211 563 

    
Peníze v hotovosti 10 000 
Bankovní účet 257 637 
Časové rozlišení 9 500 Časové rozlišení 0 
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4.7.3 Mzdové náklady 

Společnost bude mít zprvu dva zam stnance, kte í budou pracovat na hlavní pracovní 

pom r a také v m sících únoru a b eznu jednoho brigádníka na výpomoc. V p íloze 

diplomové práce jsou jednotlivé mzdy rozpočítány včetn  odvodů jak zam stnavatele, 

tak zam stnance. S brigádníkem je sepsána dohoda o provedení práce a zde jsem 

vyjád il možnosti, když si brigádník vyd lá do 10 000 Kč nebo nad 10 000 Kč. 

Smluvená hodinová odm na pro brigádníka za vykonanou práci je Ř5 Kč/hod. Počítám 

v podnikatelském plánu s variantou, že si brigádník nevyd lá více než 10 000 Kč. 

Hrubá mzda zam stnance je Ň7 000 Kč za m síc, což je po odečtu odvodu dan  a 

pojišt ní 20 670 Kč čistá mzda.  

V roce Ň016 budou pracovat pouze Ň zam stnanci na hlavní pracovní pom r. V roce 

2017 se počítá v m sících únoru a b eznu s p ijmutím jednoho brigádníka na výpomoc a 

od m síce červen bude p ijat t etí zam stnanec na hlavní pracovní pom r. V roce 2018 

bude naše společnost zam stnávat ň zam stnance a v m sících leden, únor a b ezen 

bude na výpomoc jeden brigádník. V tomto roce bude rozší ena spolupráce s Vyšší 

školou ekonomickou ve Svitavách, proto počítáme i se studenty, kte í si u nás prohloubí 

zkušenosti v rámci bezplatné školní praxe. 

Tabulka č. 19 Mzdové náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

    2016 2017 2018 

M síční hrubá mzda Ň7 000 Kč Ň70 000 Kč Ř64 000 Kč ř7Ň 000 Kč 
M síční čistá mzda Ň0 670 Kč Ň06 700 Kč 661 440 Kč 744 1Ň0 Kč 
Náklady zaměstn. celkem 36 294 Kč 362 940 Kč 1 161 408 Kč 1 306 584 Kč 

Hrubá mzda brigádník ř 775 Kč 0 Kč 1ř 550 Kč Ňř ňŇ5 Kč 
Čistá mzda brigádník Ř ň0ř Kč 0 Kč 16 61Ř Kč Ň4 řŇ7 Kč 
Náklady brigádník celkem 9 775 Kč 0 Kč 19 550 Kč 29 325 Kč 

Mzdové náklady celkem 

 

362 940 Kč 1 180 958 Kč 1 335 909 Kč 

4.7.4 Měsíční a roční provozní náklady 

Mezi roční provozní náklady lze za adit náklady spojené se spoluprací s da ovým 

poradcem, který je nám k dispozici. Dalším nákladem je pravidelná aktualizace 

účetního programu Pohoda, která nám napomáhá k tomu, abychom své služby nabízeli 

co nejkvalitn ji a aby byly podle nejaktuáln jších legislativních p edpisů. Společnost si 
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jako dopl kovou službu také kupuje zákoníky a zákony zvlášť tak, aby se snadno 

všechny možnosti daly aplikovat a zkontrolovat p ímo v p íslušném zákoníku nebo 

zákon . Společnost také platí roční náklady spojené s internetovými stránkami, které 

obsahují jednak pronájem domény, ale i zajišťují bezproblémový chod celé internetové 

stránky. Je pot ebné, aby zam stnanci byli důkladn  proškoleni o chystaných novinkách 

a legislativních zm nách nebo aby um li snadno a efektivn  pracovat v účetním 

programu. P epokládané náklady na školení jsou dány částkou 15 000 Kč za rok. 

Společnost musí platit i silniční da , neboť užívá jeden osobní automobil, na který si 

uplat uje výdajový paušál ve výši 4 000 Kč za m síc. Cena za zákony a internetové 

stránky je již zahrnuta za první rok v zahajovací rozvaze. V roce Ň01Ř počítám s růstem 

nákladů o 5 %. 

Tabulka č. 20 Roční provozní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 

Zákony 5 000 Kč 0 Kč 5 000 Kč 5 Ň50 Kč 
Internetové stránky 1 74Ň Kč 0 Kč 1 74Ň Kč 1 ŘŇř Kč 
Aktualizace Pohoda 4 ŘŇ0 Kč 0 Kč 4 ŘŇ0 Kč 5 061 Kč 
Da ový poradce 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 750 Kč 
Školení 15 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 15 750 Kč 
Silniční da  ň 000 Kč ň 000 Kč ň 000 Kč ň 150 Kč 
Roční provozní náklady   33 000 Kč 44 562 Kč 46 790 Kč 

Mezi m síční náklady pat í p edevším náklady na pronájem kancelá e. Tyto náklady 

zahrnují i náklady na vodu a energie. Společnost uplat uje paušální výdaj na jeden 

automobil, který je 4 000 Kč za m síc, protože je automobil užíván i k soukromým 

účelům. Automobil není vložen do podnikání. Společnost také platí m síční poplatek za 

využívání internetového p ipojení ve výši ňŘř Kč za m síc a také využívá tarifu na 

neomezené volání pro dva mobilní telefony ve výši 1 4řŘ Kč. Náklady spojené 

s marketingem byly rozepsány v kapitole zabývající se marketingovým mixem. Mezi 

kancelá ské pot eby můžeme za adit p edevším tonerové kazety do tiskárny, papír do 

tiskárny a ostatní kancelá ské vybavení. 
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Tabulka č. 21 Měsíční provozní náklady (zdroj: vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 

Automobil 4 000 Kč Ň0 000 Kč 4Ř 000 Kč 50 400 Kč 
Internet ňŘř Kč 1 ř45 Kč 4 66Ř Kč 4 ř01 Kč 
Pronájem včetn  energií ř 500 Kč 47 500 Kč 114 000 Kč 11ř 700 Kč 
Telefonní operátor 1 4řŘ Kč 7 4ř0 Kč 17 ř76 Kč 1Ř Ř75 Kč 
Marketing 1 Ř00 Kč ř 000 Kč Ň1 600 Kč ŇŇ 6Ř0 Kč 
Kancelá ské pot eby ň 000 Kč 15 000 Kč ň6 000 Kč ň7 Ř00 Kč 
Roční provozní náklady   100 935 Kč 242 244 Kč 254 356 Kč 

Tabulka č. 22 Náklady v jednotlivých letech podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

  2016 2017 2018 

Zahajovací náklady 221 16ň Kč 0 Kč 0 Kč 
Mzdové náklady ň6Ň ř40 Kč 1 1Ř0 ř5Ř Kč 1 ňň5 ř0ř Kč 
Roční provozní náklady ňň 000 Kč 44 56Ň Kč 46 7ř0 Kč 
M síční provozní náklady 100 935 Kč 242 244 Kč 254 356 Kč 
Roční náklady 718 038 Kč 1 467 764 Kč 1 637 055 Kč 

V prvním roce podnikání je podstatné mít zmapované náklady každý m síc, aby se 

společnost nedostala do platební neschopnosti. V tšina nákladů společnosti je fixních, 

proto se budou podobat pesimistické, optimistické i realistické varianty nákladů. 

V p ípad  pesimistické varianty nebude zam stnancům vyplacena prémiová složka 

mzdy, která je vázána na množství zpracovaných dokladů. Společnost navíc nebude 

pot ebovat brigádníka na m síce únor a b ezen a může odložit i výb rové ízení a 

p ijmutí nového pracovníka až od m síce zá í. Společnosti by mohlo pomoci zvýšit 

marketingové aktivity a zlepšit servis poskytovaný zákazníkům. 

Realistická varianta vychází z výše uvedených nákladů a optimistická varianta je 

zvýšena o variabilní náklady p ímo úm rn  s tržbami, protože společnost spot ebuje 

více kancelá ských pot eb. Může si také dovolit zvýšit marketingovou aktivitu tak, aby 

došlo k nárůstu počtu zákazníků a tím i růst tržeb. 
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Tabulka č. 23 Náklady v prvních 12 měsících podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

Náklady v prvním roce podnikání 

  pesimistická realistická optimistická 

srpen 321 938 Kč 322 938 Kč 326 438 Kč 

zá í ř7 5Ň5 Kč řŘ 775 Kč 10Ň Ň75 Kč 

íjen ř7 775 Kč řŘ 775 Kč 10Ň Ň75 Kč 

listopad ř7 5Ň5 Kč řŘ 775 Kč 10Ň Ň75 Kč 

prosinec ř7 775 Kč řŘ 775 Kč 10Ň Ň75 Kč 

leden ř4 Ň75 Kč ř5 Ň75 Kč řŘ 775 Kč 

únor 10Ň 050 Kč 105 050 Kč 10Ř 550 Kč 

b ezen 100 050 Kč 10ň 050 Kč 106 550 Kč 

duben ř4 Ň75 Kč ř5 Ň75 Kč řŘ 775 Kč 

kv ten ř4 000 Kč ř5 Ň75 Kč řŘ 775 Kč 

červen 106 56ř Kč 131 56ř Kč 1ň5 06ř Kč 

červenec 11Ř 1ň1 Kč 14ň 1ň1 Kč 146 6ň1 Kč 

Náklady celkem: 1 421 888 Kč 1 486 663 Kč 1 528 663 Kč 

4.7.5 Tržby 

Tržby jsou rozd leny do variant pesimistická, optimistická a také realistická. Pro odhad 

t chto tržeb jsou použity odborné odhady, zkušenosti odborníků v oblasti podnikání, na 

základ  marketingového šet ení a eventuálního zájmu, vlastní zkušenosti v podnikání a 

také jisté p edpoklady do budoucna a vývoj na trhu t chto služeb. Všechny výpočty 

vycházejí z cen, které jsou uvedeny v ceníku. 

Pro snadn jší výpočet ročních tržeb jsem vytvo il Ř modelových situací, z kterých 

společnost bude mít nejv tší a hlavní p íjem.  

1. Modelovým p íkladem je živnostník, který je neplátce DPH, vede si da ovou 
evidenci a má do 40 dokladů, má 120 dokladů ve skladové evidenci a má 1 

zam stnance na hlavní pracovní pom r a 1 na dohodu o provedení práce, ročn  
podává da ové p iznání z p íjmu FO a také p iznání k silniční dani, vyúčtování 
ze závislé činnosti. 

2. Modelový zákazník je živnostník, který je plátcem DPH a vede si da ovou 
evidenci, kde má Ř0 položek. Zam stnává ň zam stnance na hlavní pracovní 
pom r a 1 na dohodu o provedení práce. Ve skladové evidenci má 1Ř0 dokladů. 



86 

 

Podává m síční kontrolní hlášení a roční da ové p iznání z p íjmu FO, p iznání 

k dani z p idané hodnoty, p iznání k dani silniční a vyúčtování dan  ze závislé 
činnosti. 

3. Právnická osoba, která je plátcem DPH a zabývá se službou pro zahraničního 
partnera. V účetnictví bude mít každý m síc 60 položek. Zam stnává 8 

zam stnanců a 1 brigádníka na dohodu o provedení práce. Podává m síčn  

souhrnné i kontrolní hlášení a DPH. Ročn  podává p iznání k dani z p íjmu 
právnických osob, p iznání k dani silniční a vyúčtování dan  ze závislé činnosti.  

4. Právnická osoba, která je plátcem DPH a která má v účetnictví Ň50 dokladů. 

Tato společnost zam stnává 10 zam stnanců. Ve skladové evidenci má 500 

dokladů. M síčn  podává da ové p iznání a kontrolní hlášení, které má více 

částí. Ročn  podává da ové p iznání právnických osob, silniční da  a 
vyúčtování dan  ze závislé činnosti. 

5. Fyzická osoba, která podává roční da ové p iznání včetn  ZP a OSSZ a 
uplat uje paušální výdaje. 

6. Společenství vlastníků jednotek – v prům ru budeme počítat, že tato jednotka 
bude mít 10 bytových jednotek. 

7. Poradenství lidé vyhledávají p evážn  v m sících leden – b ezen, kdy pot ebují 
konzultovat své podnikatelské kroky. Cht jí také znát svá práva a povinnosti, 

které se týkají oboru, ve kterém podnikají a nejnov jší legislativní zm ny. 
8. Školení pro zákazníky bude vykonáváno v m sících listopad a prosinec, protože 

v t chto m sících se nejvíce zákazníků musí p ipravit na chystané zm ny, které 
v tšinou p icházejí v platnosti od 1. ledna. V ostatních m sících je školení 
plánováno nárazov . 

Tabulka č. 24 Modelové situace zákazníků (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby  
Modelová situace: 1 2 3 4 5 6 

Da ová evidence 500 Kč ř00 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Účetnictví 0 Kč 0 Kč 1 000 Kč ň Ř50 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zvýhodn né sazby ň60 Kč 540 Kč 0 Kč 1 500 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdová agenda 1ř5 Kč 445 Kč 1070 Kč 1 Ň50 Kč 0 Kč 0 Kč 

Zpracování DP 1 ň40 Kč 1 560 Kč Ň 560 Kč 5 000 Kč 1 Ň00 Kč 0 Kč 

Ostatní služby 0 Kč 150 Kč 200 Kč 500 Kč 0 Kč Ň 000 Kč 
Celkové roční 

tržby: 14 000 Kč 25 980 Kč 29 980 Kč 90 200 Kč 1 200 Kč 24 000 Kč 
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Da ová evidence, účetnictví, zvýhodn né sazby, mzdová agenda a ostatní služby jsou 

m síční položky a zpracování DP jsou roční sazby. 

Modelové situace 7 a Ř jsou poskytovány dle aktuálního p ání zákazníků nebo dle 

poptávky, proto je vykonáváme nepravideln . Za školení je v prům ru ř00 Kč a za 

poradenství je cena 400 Kč za hodinu. 

V prvním roce podnikání budou tržby vyjád eny po m sících a budou rozd leny na 

pesimistickou, optimistickou a realistickou variantu. 

Tabulka č. 25 Tržby v prvních 12 měsících podnikání (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby v prvním roce podnikání 
  pesimistická realistická optimistická 

srpen Ř6 5ň0 Kč 111 5Ř0 Kč 1ň6 6ň0 Kč 
zá í Ř6 5ň0 Kč 111 5Ř0 Kč 1ň6 6ň0 Kč 
íjen Ř6 5ň0 Kč 111 5Ř0 Kč 136 6ň0 Kč 

listopad ř0 5ň0 Kč 117 6ŇŇ Kč 14ň 0Řř Kč 
prosinec ř0 5ň0 Kč 117 6Ň1 Kč 14ň 0ŘŘ Kč 

leden ŘŘ 5ň0 Kč 11ň 5Ř0 Kč 141 6ň0 Kč 
únor 111 ŘŇň Kč 144 040 Kč 176 Ň57 Kč 

b ezen 111 ŘŇň Kč 144 040 Kč 176 Ň57 Kč 
duben ŘŘ 5ň0 Kč 11ň 5Ř0 Kč 141 6ň0 Kč 
kv ten ŘŘ 5ň0 Kč 11ň 5Ř0 Kč 141 6ň0 Kč 
červen 111 ŘŇň Kč 144 040 Kč 176 Ň57 Kč 

červenec ŘŘ 5ň0 Kč 11ň 5Ř0 Kč 141 6ň0 Kč 
Tržby celkem: 1 130 239 Kč 1 456 423 Kč 1 791 358 Kč 

B hem m síců listopad a prosinec se zvýšily tržby hlavn  z toho důvodu, že společnost 

poskytla poradenské služby a také poskytla zákazníkům školení. Jelikož 

spolupracujeme s da ovým poradcem, tak budou mít možnost zákazníci podat da ové 

p iznání až k 30. 6.  
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Tržby v roce 2016 

Tabulka č. 26 Tržby v roce 2016 (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby Ěpočet zákazníků u jednotlivých modelových situacíě 
Modelová situace:  pesimistická realistická optimistická 

1 20 25 30 

2 12 15 18 

3 6 8 10 

4 3 4 5 

5 0 0 0 

6 3 4 5 

7 3 5 10 

8 20 30 30 
Tržby celkem: 440 650 Kč 569 983 Kč 696 067 Kč 

V tabulce je zobrazen počet modelových zákazníků v p íslušném roce. Na jejich základ  

jsou spočítány celkové tržby. V roce Ň016 se společnosti poda í navázat spolupráci 

s n kolika podnikateli a postupn  si začne vybudovávat svou zákaznickou klientelu. 

Společnost nenavštíví žádní zákazníci, kte í budou pot ebovat pomoci s vypln ním 

da ového p iznání, protože tyto služby zákazníci poptávají až na ja e. Společnost také 

nepočítá s poradenstvím jako takovým, protože zákazníci konzultují spíše na ja e. 

Zákazníkům bude spíše nabídnuto školení, které by m lo zákazníkům pomoci 

s tématem daného školení. 

Tržby v roce 2017 

Tabulka č. 27 Tržby v roce 2017 (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby Ěpočet zákazníků u jednotlivých modelových situací) 
Modelová situace:  pesimistická realistická optimistická 

1 20 25 30 
2 12 15 18 
3 6 8 10 
4 3 4 5 
5 58 95 105 
6 3 4 5 
7 15 35 40 
8 20 30 35 

Tržby celkem: 1 207 840 Kč 1 591 340 Kč 1 931 940 Kč 
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V tabulce je zobrazen počet modelových zákazníků v p íslušném roce. Na jejich základ  

jsou spočítány celkové tržby. B hem roku Ň017 se počítá s růstem zákazníků p ibližn  o 

10 %, ale ne ve všech oblastech nabízených služeb. Optimistická varianta počítá s tím, 

že společnosti se poda í oslovit nové klienty a zvýšit zájem o školení, které bude navíc 

zajišťovat nový zam stnanec, který bude mít s touto činností i zkušenosti. 

Tržby v roce 2018 

Tabulka č. 28 Tržby v roce 2018 (zdroj: vlastní zpracování) 

Tržby Ěpočet zákazníků u jednotlivých modelových situacíě 
Modelová situace:  pesimistická realistická optimistická 

1 24 28 35 
2 15 17 20 
3 8 9 10 
4 4 5 6 
5 70 100 110 
6 4 4 6 
7 20 40 60 
8 20 30 45 

Tržby celkem: 1 532 340 Kč 1 813 480 Kč 2 191 100 Kč 

V tabulce je zobrazen počet modelových zákazníků v p íslušném roce. Na jejich základ  

jsou spočítány celkové tržby. V roce Ň01Ř zaznamená společnost nárůst hlavn  

u nových drobn jších podnikatelů, kte í budou využívat služeb naší společnosti. 

U realistické varianty se tržby společnosti zvýší o p ibližn  ŇŇ2 000 Kč. 

4.7.6 Výsledek hospodaření 

Po zjišt ní p edpokládaných nákladů a výnosů lze vypočítat výsledek hospoda ení. Ten 

se stanoví tak, že odečteme náklady od výnosů. Tento hospodá ský výsledek se očekává 

v p ípad , že společnost nepodnikne žádnou významn jší jinou podnikatelskou aktivitu. 
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Tabulka č. 29 Výsledek hospodaření (zdroj: vlastní zpracování) 

Hospodá ský výsledek 
2016 pesimistická realistická optimistická 

Výnosy 440 650 Kč 56ř řŘň Kč 6ř6 067 Kč 

Náklady 67ř 4ňŘ Kč 71Ř 0ňŘ Kč 7ř6 4ňŘ Kč 

Hospodá ský výsledek -ŇňŘ 7ŘŘ Kč -14Ř 055 Kč -100 ň71 Kč 

srpen 2016 - červenec 2017 pesimistická realistická optimistická 

Výnosy 1 1ň0 Ňňř Kč 1 456 4Ňň Kč 1 7ř1 ň5Ř Kč 

Náklady 1 4Ň1 ŘŘŘ Kč 1 4Ř6 66ň Kč 1 5ŇŘ 66ň Kč 

Hospodá ský výsledek -Ňř1 64ř Kč -ň0 Ň41 Kč Ň6Ň 6ř5 Kč 

2017 pesimistická realistická optimistická 

Výnosy 1 Ň07 Ř40 Kč 1 5ř1 ň40 Kč 1 řň1 ř40 Kč 
Náklady 1 Ň65 Ň50 Kč 1 467 764 Kč 1 7ň6 Ň50 Kč 
Hospodá ský výsledek -57 410 Kč 1Ňň 576 Kč 1ř5 6ř0 Kč 

2018 pesimistická realistická optimistická 

Výnosy 1 5ňŇ ň40 Kč 1 Ř1ň 4Ř0 Kč Ň 1ř1 100 Kč 
Náklady 1 4Ř7 Ř64 Kč 1 6ň7 055 Kč 1 765 ňŇ5 Kč 
Hospodá ský výsledek 44 476 Kč 176 4Ň5 Kč 425 775 Kč 

V prvním roce podnikání je společnost ve ztrát  z toho důvodu, že musela nakoupit 

vybavení kancelá í a elektroniku a software pro zam stnance, aby mohla vykonávat 

svou práci. V dalších letech bude postupn  docházet k obnov  elektroniky nebo 

vybavení, ale vždy postupn .  

Pesimistická varianta 

 
Graf č. 5 Pesimistická varianta (zdroj: vlastní zpracování) 
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U pesimistické varianty se společnost dostane do kladného hospodá ského výsledku až 

od roku 2018. V prvním roce podnikání společnost zaznamená celkem vysokou ztrátu 

z důvodu po izovacích nákladů pot ebných k zahájení a provozu činnosti. V roce 2017 

jsou náklady stále záporné, protože se počítá s menším zájmem zákazníků a počítá se se 

začínajícím budováním dobré pov sti a jména.  

Realistická varianta 

 

Graf č. 6 Realistická varianta (zdroj: vlastní zpracování) 

U realistické varianty dosáhne kladného výsledku hospoda ení v roce 2017, kdy zisk 

bude činit 123 576 Kč. V roce Ň01Ř bude zisk činit 176 4Ň5 Kč a dojde tak k pokrytí 

ztráty z prvního roku podnikání. 

 

 

 

 

 

Kč  

Kč

Kč  

Kč  

Kč  

Kč8  

Kč   

Kč   

Kč   

Kč   

Kč  8  

Kč   

2016 2017 2018

Výnosy

Náklady

Hospodářský výsledek



92 

 

Optimistická varianta 

 

Graf č. 7 Optimistická varianta (zdroj: vlastní zpracování) 

Společnost v optimistické variant  zaznamená b hem prvního m síce podnikání ztrátu 

ve výši 100 ň71 Kč. V roce Ň017 bude mít kladný hospodá ský výsledek ve výši 
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Cash flow je pro podnikatele velmi důležitý ukazatel, protože nedostatek finančních 
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Tabulka č. 30 Vývoj cash flow (zdroj: vlastní zpracování) 

pesimistická 2016 2017 2018 

Stav pen žních prost edků na zač. obd. 500 000 Kč Ň61 Ň1Ň Kč Ň0ň Ř0Ň Kč 
Výsledek hospoda ení -ŇňŘ 7ŘŘ Kč -57 410 Kč 44 476 Kč 
Stav pen žních prost edků na konci obd. Ň61 Ň1Ň Kč Ň0ň Ř0Ň Kč Ň4Ř Ň7Ř Kč 
  

realistická 2016 2017 2018 

Stav pen žních prost edků na zač. obd. 500 000 Kč ň51 ř45 Kč 475 5Ň1 Kč 
Výsledek hospoda ení -14Ř 055 Kč 1Ňň 576 Kč 176 4Ň5 Kč 
Stav pen žních prost edků na konci obd. ň51 ř45 Kč 475 5Ň1 Kč 651 ř46 Kč 
   

optimistická 2016 2017 2018 

Stav pen žních prost edků na zač. obd. 500 000 Kč ňřř 6Ňř Kč 5ř5 ň1ř Kč 
Výsledek hospoda ení -100 ň71 Kč 1ř5 6ř0 Kč 4Ň5 775 Kč 
Stav pen žních prost edků na konci obd. ňřř 6Ňř Kč 5ř5 ň1ř Kč 1 0Ň1 0ř4 Kč 

Pro společnost jsou nejvyšším výdajem mzdy za zam stnance, proto si musí pohlídat, 

aby vždy ve výplatním termínu m la dostatek finančních prost edků a jednak odvody za 

zam stnance, ale i mzdy zam stnancům mohly být včas vyplaceny. Společnost musí 

také platit pravideln  nájemné za kancelá , protože bez ní by také nemohla vykonávat 

svou činnost. 

NPV 

Realizovatelný projekt je ten projekt, kde dostaneme kladné číslo. Všechny varianty 

ovliv ují v prvním roce počáteční náklady spojené s podnikáním. U pesimistické 

varianty by se po p epočtu na čistou současnou hodnotu v prvních t ech letech 

podnikání investice nevyplatila. U realistické a optimistické varianty jsou hodnoty 

kladné. Hodnota r je získána pomocí prům rných variabilních nákladů na kapitál. 

Tabulka č. 31 Výpočet NPV (zdroj: vlastní zpracování) 

 
2016 2017 2018 NPV 

(1+r)i 1,02 1,0404 1,061208  

pesimistická -Ňň4 106 Kč -55 1Ř1 Kč 41 ř11 Kč -247 376 Kč 

realistická -145 15Ň Kč 11Ř 777 Kč 166 Ň4ř Kč 139 875 Kč 

optimistická -řŘ 40ň Kč 1ŘŘ 0ř1 Kč 401 Ň17 Kč 490 905 Kč 
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4.9 Hodnocení rizik 

Začínající podnikání s sebou p ináší celou adu rizik. Tato rizika je důležité odhalit ješt  

p ed začátkem podnikání a ud lat proti nim pat ičná opat ení. Rizika vychází ze SWOT 

analýzy a byla uvedena jako hrozby podniku. 

4.9.1 Identifikace rizik 

Nejv tším možný rizikem pro společnost je jednoznačn  nezájem zákazníků o nabízené 

služby. Je důležité, abychom identifikovali všechny pot eby a p ání zákazníka tak, 

abychom jeho pot eby dokázali pln  uspokojit. 

Vstup nového konkurenta na trh je dosti pravd podobný, protože podmínky pro získání 

živnosti jsou sice komplikovan jší, ale podmínky pro získání živnosti spl uje hodn  

lidí. Zahájení činnosti není p íliš kapitálov  náročné. 

Společnost může mít komplikace i v p ípad  dlouhodob jšího onemocn ní zam stnanců 

nebo v p ípad  neprodloužení nájemní smlouvy.  

4.9.2 Kvantitativní analýza rizik 

Tabulka č. 32 Pravděpodobnost výskytu rizik a jeho dopad (zdroj: vlastní zpracování) 

Hodnota Rozpětí Dopad rizika  Pravděpodobnost výskytu rizika 

1 0,1 - 1,0 Zanedbatelné Tém  se nevyskytne 

2 1,1 - 2,0 Drobné Občasn  se vyskytne 

3 2,1 - 3,0 Významné B žn  se vyskytuje 

4 3,1 - 4,0 Velmi významné Pravd podobné 

5 4,1 - 5,0 Kritické riziko Tém  jist  se vyskytne 

Pomocí této tabulky je možné zakreslit jednotlivé scéná e do tzv. mapy rizik. V map  

rizik jsou zobrazeny hranice rizikových skupin. Na ose x jsou vyznačeny 

pravd podobnosti vzniku hrozby, na ose y jsou uvedeny velikosti dopadu plynoucích z 

hrozby. 

Pro snadn jší vytvo ení mapy rizika jsem si vytvo il tabulku, podle které rozd lím a 

zaznačím hodnoty do mapy rizika. 
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Tabulka č. 33 Rozpětí významnosti rizika (zdroj: vlastní zpracování) 

Riziko Běžné Závažné Kritické 

Rozpětí 0 – 2,0 2,0 – 4,9 5,0 - 25 

Kvantitativní analýza rizik 

Tabulka č. 34 Kvantitativní analýza rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Č.o. Riziko Pst. Dopad Významnost 

1 Nezájem ze strany zákazníků o nabízené služby 2,1 5 10,5 

2 Neuspokojení pot eb zákazníků 1 4,5 4,5 

3 Vstup nové konkurence na trh 2 3 6 

4 Zm ny v legislativ  1,5 2 3 

5 Nemoc či úraz 1,1 2 2,2 

6 Neprodloužení nájemní smlouvy 1 2 2 

7 Špatn  provedená služba 0,2 5 1 

8 Ostatní rizika 1,8 2 3,6 

Celková hodnota rizika je 32,8. 

Hodnotu významnosti dostaneme tak, že vynásobíme pravd podobnost rizika s 

hodnotou dopadu rizika. Z tabulky můžeme vyčíst, že nejvýznamn jší riziko je v 

p ípad  nezájmu ze strany zákazníků o nabízené služby. Dalším významným rizikem je 

pro společnost vstup nové konkurence nebo neuspokojení pot eb zákazníků. Ostatní 

rizika jsou také významná pro společnost a společnost na n  musí brát ohled, ale buď 

nemají takový dopad, nebo je malá pravd podobnost jejich výskytu.  

Ze získaných hodnot snadno sestavíme mapu rizik. V map  rizik nám udávají jednotlivé 

barvy významnosti rizik. Modrá barva je riziko b žné a jsou to v tšinou rizika, která 

jsou málo pravd podobná nebo mají malý dopad. Červenou barvou označená závažná 

rizika jsou rizika, která mají častý výskyt a mají v tšinou i veliký dopad. Zelenou 

barvou označená kritická rizika jsou nejhorší rizika, kterým je nutno se vyhýbat a snažit 

se eliminovat jejich možný výskyt a snížit p ípadný dopad.  
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Graf č. 8 Mapa rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

4.9.3 Metody snižování rizik 

Tabulka č. 35 Návrhy na snížení rizik (zdroj: vlastní zpracování) 

Č.o. Návrh opat ení Nová 
Pst. 

Nový 
Dopad 

Nová 
Významnost 

Náklady 

1 Marketingové aktivity 1,5 4,5 6,75 50 000 Kč 

2 Analýza spokojenosti zákazníků 0,5 4 2 Ň 000 Kč 

3 Vybudování si kvalitního jména 2 1 2 5 000 Kč 

4 
Pravidelné studování zákonů a 
vyhlášek 

0,5 2 1 50 000 Kč 

5 Zaučení brigádníků na zastoupení 1,1 0,5 0,55 Ň0 000 Kč 

6 Dob e sepsaná nájemní smlouva 0,2 2 0,4 5 000 Kč 

7 Pojišt ní odpov dnosti 0,2 0,5 0,1 40 000 Kč 

8 Pojišt ní proti rizikám 1,8 0,5 0,9 10 000 Kč 

Pro společnost i po učin ní p íslušných opat ení je nejv tší hrozbou nezájem ze strany 

zákazníků. Společnost může zvýšit zájem ze strany zákazníků nejrůzn jšími 

marketingovými aktivitami, které by mohly společnosti zajistit více zákazníků. Pokud si 

společnost vybuduje kvalitní jméno, tak si zajistí i stálou zákaznickou klientelu a také 

bude v pov domí i ostatních lidí. Pokud se nám poda í zanalyzovat to, co zákazníci 
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vyžadují a proč našich služeb využívají, tak se nemusí obávat nespokojenosti a 

p ípadného zklamání z vykonání služby. 

Pro společnost je i nadále velmi důležité, aby investovala do školení pro pracovníky 

a aby dokázala brigádníky co nejlépe zaučit tak, aby dokázali pracovat samostatn  a 

v p ípad  nemoci či úrazu, aby dokázali plnohodnotn  zastoupit zam stnance. 

Celkové riziko se poda ilo snížit na hodnotu 13,7. 

Pavučinový graf 

Pokud hodnoty p evedeme do pavučinového grafu, tak můžeme vid t, že se snížila 

jednotlivá hodnota rizika o p ibližn  60 %. Pozorujeme to tak, že se snížil obsah útvaru.  

Modrá barva značí původní hodnoty rizik a červená barva pak nové hodnoty rizik. 

 

Graf č. 9 Pavučinový graf (zdroj: vlastní zpracování) 

0

2

4

6

8

10

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Původ í hod oty rizik

Nové hodnoty rizik



98 

 

Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval možností založení společnosti, která bude nabízet 

služby vedení účetnictví, da ové poradenství a také mzdovou agendu. Cílem práce bylo 

posoudit výhody a nevýhody založení společnosti s ručeným omezeným v p edm tu 

podnikání vedení účetnictví. Dále bylo cílem posoudit vývoj na oblastním trhu a také 

prozkoumat konkurenci v okolí.  

St žejní část diplomové práce pojednávající o vlastních návrzích ešení je rozd lena na 

kapitoly, na které se d lí i podnikatelský plán. Jedná se o p ehled návrhu podnikání 

vytvo eného podnikatelem. Místem působení bylo zvoleno m sto Litomyšl. Lokace 

společnosti je strategicky na nám stí, kde se nacházejí i další sídla jiných společností a 

také v tomto míst  podnikají drobní podnikatelé.  

Konkurence, jak napov d la Porterova analýza p ti sil, se ve m st  vyskytuje, ale z 

dotazníkového šet ení vyplynulo, že zákazníci jsou se stávajícími službami spíše 

nespokojeni a uvítali by nového konkurenta, který by zm nil způsob nabízených služeb. 

Tento podnikatelský zám r jsem ešil i s ohledem na stávající stav české legislativy, 

která zat žuje podnikatele i drobné živnostníky složitou administrativou. Poptávku po 

službách účetního poradce by mohla zvýšit již zavedená povinná kontrolní hlášení a 

také plánované elektronické evidence tržeb. 

Název společnosti Admia by u zákazníků m la evokovat administrativní činnost. Je 

rodu ženského, protože v tšina lidí označuje účetní práce jako spíše ženské povolání. 

Admia také pro zákazníky bude znamenat ochotu, spolehlivost a bezpečí. Právní formu 

podnikání jsem zvolil s.r.o., protože vyvolává v zákaznících vyšší dův ryhodnost. 

Společnost bude vynakládat prost edky na marketingové aktivity z toho důvodu, aby 

oslovila co nejvíce zákazníků a pomohlo jí to vybudovat pov domí o značce. Hlavní 

marketingové aktivity budou zam eny na tišt nou reklamu v m síčníku Lilie a na 

distribuci letáků v m síci únor, kdy lidé poptávají služeb da ových a účetních poradců z 

důvodu podání da ových p iznání. Komunikace a oslovování p ípadných zákazníků 

bude probíhat i pomocí sociální sít  Facebook a vlastních webových stránek. Pro 
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vlastníky společnosti je právní forma s.r.o. výhodná hlavn  v tom, že ručí za své 

závazky do výše nesplacených vkladů a že také budují hodnotu společnosti v čase. 

Nejv tší nevýhodou této společnosti je to, že není pot eba p íliš vysoké kapitálové 

zát že k zahájení provozování činnosti. Výhodou je, že pro získání živnosti činnost 

účetních poradců a vedení účetnictví je zapot ebí odborná způsobilost, protože se jedná 

o vázanou živnost. Díky spolupráci s da ovým poradcem může společnost nabídnout 

lepší sortiment nabízených služeb než konkurenční společnosti a odklad podání 

da ových p iznání nejpozd ji do 6 m síců po uplynutí zda ovacího období. 

V návrhové práci jsem také navrhl p edb žný ceník všech nabízených služeb, který byl 

sestaven na základ  p edchozích zkušeností v tomto oboru podnikání a s ohledem na 

ceníky konkurenčních společností. Společnost bude pot ebovat na realizaci 

podnikatelského zám ru ŇŇ1 16ň Kč p ed zahájením činností. V t chto nákladech jsou 

započítány náklady na založení společnosti, marketingové náklady, provozní náklady a 

po izovací náklady elektroniky a majetku p ed zahájením činnosti.  

Realizaci plánu po zvážení rizik a z izovacích nákladů doporučuji provést, protože v 

této oblasti podnikání v míst  působení společnosti vidím p íležitost uplatn ní se na 

trhu. Výše nákladů je ovlivn na p evážn  mzdovými náklady, které tvo í nejv tší 

položku nákladů. Vývoj tržeb i nákladů jsem rozd lil do t í scéná ů a společnost 

nedosahuje v prvním roce podnikání ve výsledku hospoda ení p íliš velké ztráty. V roce 

Ň017 by společnost m la dosahovat v realistické variant  1Ňň 576 Kč výsledku 

hospoda ení a v optimistické variant  kladného výsledku hospoda ení 1ř5 6ř0 Kč p ed 

zdan ním. V roce Ň01Ř by společnost m la mít kladný výsledek hospoda ení i v p ípad  

pesimistické varianty. Hospodá ský výsledek má růstový trend a společnosti by m l v 

roce Ň01Ř v realistické variant  generovat zisk 176 4Ň5 Kč p ed zdan ním. 

Jako cíle do budoucna navrhuji rozší it oblast působení oslovováním zákazníků pomocí 

komunikačních prost edků, jako jsou vlastní webové stránky a Facebook nebo jiné 

internetové portály a inzerce, kde bude získávat klienty i z jiných oblastí České 

republiky. Komunikace se zákazníky by probíhala výhradn  p es internet pomocí 

důkladn  zabezpečených portálů.  



100 

 

Seznam zdrojů a použité literatury 

[1] MARTIČKOVÁ, D., M. KONEČNÝ a J. VAV INA. Úvod do podnikové 
ekonomiky. 2. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, 208 s. ISBN 978-80-247-5316-
4. 

 
[2] Zákon č. Řř/Ň01Ň Sb., nový občanský zákoník 3. února 2012 
 
[3] SRPOVÁ, J. a V. EHO , a kol. Základy podnikání. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010, 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5. 
 
[4] VEBER, J. a J. SRPOVÁ, a kol. Podnikání malé a st ední firmy. 3. Vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2012, 336 s. ISBN 978-80-247-4520-6. 
 
[5] MIKOVCOVÁ, H. a H. SCHOLLEOVÁ. Praktikum podnikové ekonomiky pro 

magisterské studium. Ň. Vyd. Plze : Aleš Čen k, Ň011, 255 s. ISBN 978-80-7380-
319-3. 

 
[6] REŽ ÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2012, 144 s. ISBN 978-80-247-1835-4. 
 
[7] LACINA, J. a J. ZEMÁNEK. P íručka pro začínající podnikatele. 1. Vyd. Praha: 

Computer Media, 2011, 96 s. ISBN 978-80-7402-109-1. 
 
[8] Zákon č. 455/1řř1 Sb., o živnostenském podnikání ze dne Ň. íjna 1řř1 
 
[9] KOLÁ OVÁ, M. Velká kniha podnikání. 2. Vyd. Olomouc: Rubico, 2013, 183 s. 

ISBN 978-80-7346-157-7. 
 
[10] ORLÍK, T., P. SKOPAL, J. SRPOVÁ a I. SVOBODOVÁ. Podnikatelský plán a 

strategie. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 200 s. ISBN 978-80-247-4103-1. 
 
[11] MARINIČ, P. a R. NÝVLTOVÁ. Finanční ízení podniku. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010, 208s. ISBN 978-80-247-3158-2. 
 
[12] VLASTNICESTA. Porterův model konkurenčních sil [online]. 23. 4 2012 [cit. 

2016-02-18] Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-
konkurencnich-sil-1/ 

 
[13] MANAGEMENTMANIA. McKinsey 7S [online]. © 2011- 2013 29. 7. 2015 [cit. 

2016-02-20] Dostupné z: https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/
http://www.vlastnicesta.cz/metody/porteruv-model-konkurencnich-sil-1/
https://managementmania.com/cs/mckinsey-7s


101 

 

 
[14] KORÁB, V., J. PETERKA a M. REŽ ÁKOVÁ. Podnikatelský plán. 1. Vyd. 

Brno: Computer Press, 2007, 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 
 
[15] IPODNIKATEL. SWOT analýza [online]. © 2011 – 2014 26.10.2011 [cit. 2016-

02-24] Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-
pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti/Priklad-
SWOT-analyzy-a-jeji-vyuziti.html 

 
[16] WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. 1. Vyd. Praha: 

Management Press, 2003, 159 s. ISBN 80-7261-075-9. 
 
[17] HISRICH, R. a M. PETERS. Založení a ízení nového podniku. 1. Vyd. Praha: 

Victoria Publishing, 1996, 502 s. ISBN 80-85865-07-6. 
 
[18] ARMSTRONG, G., P. KOTLER, J. SAUNDERS a V. WONG. Moderní 

marketing. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2007, 1048 s. ISBN 978-80-247-1545-
2. 

 
[19] KORÁB, V. a M. MIHALISKO. Založení a ízení společnosti. 1. Vyd. Brno: 

Computer Press, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0592-X. 
 
[20] JAKASI. Co je produkt jako součást marketingového mixu? [online]. © 2015 21. 

7. 2015 [cit. 2016-02-23] Dostupné z: http://www.jakasi.cz/co-je-produkt-jako-
soucast-marketingoveho-mixu/ 

 
[21] FOTR, J. a I. SOUČEK. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. Vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2005, 356 s. ISBN 80-247-0939-2. 
 
[22] SYNEK, M., a kol. Manažerská ekonomika. 5. Vyd. Praha: Grada Publishing, 

2011, 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 
 
[23] FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1997, 220 s. ISBN 80-7169-812-1.  
 
[24] PODNIKATOR. P ehled nejpoužívan jších účetních programů. [online]. © 2012 

18. 3. 2016 [cit. 2016-04-02] Dostupné z: http://www.podnikator.cz/provoz-
firmy/ucetnictvi-a-dane/prakticke-rady/n:16768/Prehled-nejpouzivanejsich-
ucetnich-programu 

 

http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti/Priklad-SWOT-analyzy-a-jeji-vyuziti.html
http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti/Priklad-SWOT-analyzy-a-jeji-vyuziti.html
http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti/Priklad-SWOT-analyzy-a-jeji-vyuziti.html
http://www.jakasi.cz/co-je-produkt-jako-soucast-marketingoveho-mixu/
http://www.jakasi.cz/co-je-produkt-jako-soucast-marketingoveho-mixu/
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/prakticke-rady/n:16768/Prehled-nejpouzivanejsich-ucetnich-programu
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/prakticke-rady/n:16768/Prehled-nejpouzivanejsich-ucetnich-programu
http://www.podnikator.cz/provoz-firmy/ucetnictvi-a-dane/prakticke-rady/n:16768/Prehled-nejpouzivanejsich-ucetnich-programu


102 

 

[25] UCETNIKAVARNA. Zpracování účetní agendy. [online]. © 2016 1. 10. 2011 [cit. 
2016-04-02] Dostupné z: http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-
d35832v45528-zpracovani-ucetni-agendy-v-ucetnich-softwarech-cast-i/ 

 
[26] SMEJKAL, V. a K. RAIS. ízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. Vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2013, 488 s. ISBN 978-80-247-4644-9. 
 
[27] SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční ízení pro neekonomy. 2., akt. a rozš. 

vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 268 s. ISBN 978-80247-4004-1. 
 
[28] KE KOVSKÝ, M. a O. VYKYP L, Strategické ízení: teorie pro praxi. 2. Vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2006, 206 s. ISBN 80-7179-453-8.  
 
[29] STRUCK, U. P esvědčivý podnikatelský plán. 1. Vyd. Praha: Management Press, 

1992, 120 s. ISBN 80-85603-12-8.  
 
[30] VALACH, J., a kol. Finanční ízení a rozhodování podniku. 1. vyd. Praha: 

Ekopress, 1997, 247 s. ISBN 80 901991-6-X. 
 
[31] CZSO. P ehled územních údajů. [online]. © 2016 [cit. 2016-01-29] Dostupné z: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-
uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__578347# 

 
[32] ČESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. NEJNOV JŠÍ ÚDAJE CZSO.CZ [online]. © 

2016 [cit. 2016-01-29]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home 
 
[33] MFCR. Makroekonomická predikce. [online]. © 2015- 2013 8. 4. 2016 [cit. 2016-

04-29] Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2016/makroekonomicka-
predikce-duben-2016-24519 

 
[34] CZSO. Organizační statistika. [online]. © 2016 [cit. 2016-04-29] Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/organizacni-statistika-1-ctvrtleti-2016 
 
[35] SURVIO. Vlastní dotazník. [online]. [cit. 2016-04-10] Dostupné z: 

http://www.survio.com/survey/d/S9Q5C3P1V3P4X5M3E 
 
[36] STORMWARE. POHODA komplet. [online]. © 2014 [cit. 2016-03-15] Dostupné 

z: http://www.stormware.cz/pohoda/komplet.aspx 
 
[37] LTIOMYŠL. Lilie – ceník inzerce. [online]. © 2011 [cit. 2016-03-15] Dostupné z: 

http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=lilie&akce=cenik 

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d35832v45528-zpracovani-ucetni-agendy-v-ucetnich-softwarech-cast-i/
http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d35832v45528-zpracovani-ucetni-agendy-v-ucetnich-softwarech-cast-i/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2016/makroekonomicka-predikce-duben-2016-24519
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2016/makroekonomicka-predikce-duben-2016-24519
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2016/makroekonomicka-predikce-duben-2016-24519
https://www.czso.cz/csu/czso/organizacni-statistika-1-ctvrtleti-2016
http://www.survio.com/survey/d/S9Q5C3P1V3P4X5M3E
http://www.stormware.cz/pohoda/komplet.aspx
http://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=lilie&akce=cenik


103 

 

 
[38] INPAGE. Program inPage Standart. [online]. © 2007- 2016 [cit. 2016-03-20] 

Dostupné z: https://www.inpage.cz/detail-programu/standard/ 
 
[39] ALZA. Notebook Lenovo. [online]. © 1994- 2016 [cit. 2016-04-20] Dostupné z: 

https://www.alza.cz/lenovo-e50-80-black-d3810462.htm?catid=18856971#popis 
 
[40] KANCELARSKEZIDLE. Židle Alba. [online]. [cit. 2016-04-20] Dostupné z: 

http://www.kancelarskezidle.com/zidle/alba/kancelarske-zidle/1005356-zidle-lexa-
s-podhlavnikem.php 

 
[41] KANCELARSKEZIDLE. Židle F11 černá. [online]. [cit. 2016-01-29] Dostupné z: 

http://www.kancelarskezidle.com/zidle/konferencni-jednaci-zidle/kostra-
cerna/1005771-zidle-iso-f11-cerna.php 

 
[42] CZC. Monitor Benq. [online]. [cit. 2016-04-20] Dostupné z: 

https://www.czc.cz/benq-gl2250-led-monitor-
22_2/100321/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign
=Monitory&utm_term=BenQ_GL2250_LED_monitor_22 

 
[43] HPMARKET. Tiskárna HP. [online]. © 1999- 2016 [cit. 2016-04-20] Dostupné z: 

http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=CF379A 
 
[44] KASA. Mobilní telefon Lenovo. [online]. © 1999- 2016 [cit. 2016-04-20] 

Dostupné z: https://www.kasa.cz/mobilni-telefon-lenovo-p70-zadni-kryt-a-folie-
p0s6000gcz-modry/ 

 
[45] BEZDRAT. Ceník poskytování internetu. [online]. [cit. 2016-04-06] 

http://www.bezdrat.net/cenik/wadsl9g/od-2014-03-01.html 
 
[46] T-MOBILE. Nabídka tarifů. [online]. © 2004- 2016 [cit. 2016-04-08] 

https://www.t-mobile.cz/tarify#lead-collector 
 

[47] MMREALITY. Pronájem kancelá e, Litomyšl. [online]. © 2014 [cit. 2016-04-10] 
https://www.mmreality.cz/nemovitosti/509773/ 

 

 

 

  

https://www.inpage.cz/detail-programu/standard/
https://www.alza.cz/lenovo-e50-80-black-d3810462.htm?catid=18856971#popis
http://www.kancelarskezidle.com/zidle/alba/kancelarske-zidle/1005356-zidle-lexa-s-podhlavnikem.ph
http://www.kancelarskezidle.com/zidle/alba/kancelarske-zidle/1005356-zidle-lexa-s-podhlavnikem.ph
http://www.kancelarskezidle.com/zidle/konferencni-jednaci-zidle/kostra-cerna/1005771-zidle-iso-f11-cerna.php
http://www.kancelarskezidle.com/zidle/konferencni-jednaci-zidle/kostra-cerna/1005771-zidle-iso-f11-cerna.php
https://www.czc.cz/benq-gl2250-led-monitor-22_2/100321/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Monitory&utm_term=BenQ_GL2250_LED_monitor_22
https://www.czc.cz/benq-gl2250-led-monitor-22_2/100321/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Monitory&utm_term=BenQ_GL2250_LED_monitor_22
https://www.czc.cz/benq-gl2250-led-monitor-22_2/100321/produkt?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=Monitory&utm_term=BenQ_GL2250_LED_monitor_22
http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=CF379A
https://www.kasa.cz/mobilni-telefon-lenovo-p70-zadni-kryt-a-folie-p0s6000gcz-modry/
https://www.kasa.cz/mobilni-telefon-lenovo-p70-zadni-kryt-a-folie-p0s6000gcz-modry/
http://www.bezdrat.net/cenik/wadsl9g/od-2014-03-01.html
https://www.t-mobile.cz/tarify#lead-collector
https://www.mmreality.cz/nemovitosti/509773/


104 

 

Seznam tabulek 

Tabulka č. 1 Porovnání jednotlivých forem obchodních společností  ............................ 24 

Tabulka č. Ň P íklad SWOT analýzy  ............................................................................. 29 

Tabulka č. 4 Vývoj počtu obyvatel v Litomyšli  ............................................................ 45 

Tabulka č. 5 Podnikatelské subjekty v Litomyšli  .......................................................... 46 

Tabulka č. 6 Vývoj nezam stnanosti v ČR  .................................................................... 46 

Tabulka č. 7 Vývoj nezam stnanosti ve Svitavském okrese  ......................................... 46 

Tabulka č. Ř P ehled ekonomických subjektů  ............................................................... 49 

Tabulka č. 9 Shrnutí Porterovy analýzy  ......................................................................... 55 

Tabulka č. 10 SWOT analýza ......................................................................................... 62 

Tabulka č. 11 Pohoda Komplet – ceník  ......................................................................... 70 

Tabulka č. 1Ň Návrh ceníku poskytovaných služeb ....................................................... 72 

Tabulka č. 1ň Časový harmonogram .............................................................................. 73 

Tabulka č. 14 Náklady na marketing  ............................................................................. 79 

Tabulka č. 15 Náklady spojené se založením podniku ................................................... 80 

Tabulka č. 16 Náklady na vybavení kancelá e ............................................................... 80 

Tabulka č. 17 Náklady na marketing p ed zahájením činnosti ....................................... 81 

Tabulka č. 1Ř Náklady celkem p ed zahájením činnosti ................................................ 81 

Tabulka č. 1ř Zahajovací rozvaha  ................................................................................. 81 

Tabulka č. Ň0 Mzdové náklady  ...................................................................................... 82 

Tabulka č. Ň1 Roční provozní náklady  .......................................................................... 83 

Tabulka č. ŇŇ M síční provozní náklady ........................................................................ 84 

Tabulka č. Ňň Náklady v jednotlivých letech podnikání ................................................ 84 

Tabulka č. Ň4 Náklady v prvních 1Ň m sících podnikání ............................................... 85 

Tabulka č. Ň5 Modelové situace zákazníků .................................................................... 86 

Tabulka č. Ň6 Tržby v prvních 1Ň m sících podnikání  .................................................. 87 

Tabulka č. Ň7 Tržby v roce Ň016 .................................................................................... 88 

Tabulka č. ŇŘ Tržby v roce Ň017 .................................................................................... 88 

Tabulka č. Ňř Tržby v roce Ň01Ř .................................................................................... 89 

Tabulka č. ň0 Výsledek hospoda ení .............................................................................. 90 

Tabulka č. ň1 Vývoj cash flow ....................................................................................... 93 



105 

 

Tabulka č. ňŇ Výpočet NPV ........................................................................................... 93 

Tabulka č. ňň Pravd podobnost výskytu rizik a jeho dopad .......................................... 94 

Tabulka č. ň4 Rozp tí významnosti rizika ...................................................................... 95 

Tabulka č. ň5 Kvantitativní analýza rizik ....................................................................... 95 

Tabulka č. ň6 Návrhy na snížení rizik ............................................................................ 96 

 

Seznam obrázků 

Obrázek č. 1 Životní cyklus podniku .............................................................................. 17 

Obrázek č. Ň Porterova analýza 5 konkurenčních sil ...................................................... 27 

Obrázek č. ň McKinsey 7S ............................................................................................. 28 

Obrázek č. 4 Jádro produktu, vlastní produkt a rozší ený produkt ................................. 33 

Obrázek č. 5 Bod zvratu ................................................................................................. 36 

Obrázek č. 6 Konkurenti v míst  působení ..................................................................... 51 

Obrázek č. 7 Organizační struktura ................................................................................ 69 

 

Seznam grafů 

Graf č. 1 Vývoj nezam stnanosti .................................................................................... 47 

Graf č. Ň Vyhodnocení dotazníku, otázka 4 .................................................................... 60 

Graf č. ň Vyhodnocení dotazníku, otázka 5 .................................................................... 61 

Graf č. 4 Časový harmonogram ...................................................................................... 75 

Graf č. 5 Pesimistická varianta ....................................................................................... 90 

Graf č. 6 Realistická varianta .......................................................................................... 91 

Graf č. 7 Optimistická varianta ....................................................................................... 92 

Graf č. Ř Mapa rizik ........................................................................................................ 96 

Graf č. ř Pavučinový graf ............................................................................................... 97 

  



106 

 

Seznam příloh 

P íloha č. 1 Dotazník ......................................................................................................... I 

P íloha č. Ň Položky v po izovacích nákladech .............................................................. III 

P íloha č. ň Marketingové náklady ................................................................................. XI 

P íloha č. 4 Výpočet mzdových nákladů ....................................................................... XII 

  



I 

 

Příloha č. 1 Dotazník 

 



II 

 

 

 

 

 



III 

 

Příloha č. 2 Položky v pořizovacích nákladech 

Notebook Lenovo E50-80 Black 

 

Tento notebook jsem vybral hlavn  proto, že je ideální pomocník do kancelá e. Má 

zabezpečovací prvky jako je čtečka otisku prstů nebo webkameru. Výhodou pro 

kancelá skou práci je dostatečná velikost displeje, který má velikost úhlop íčky 15,6 " a 

rozlišení 1920 x 1080 (FullHD). Pro práci s daty je k dispozici pevný disk s úložným 

prostorem 1000 GB a také DVD vypalovací mechanika a rozhraní USB 3.0. Pomocí 

kabelu HDMI navíc uživatel může p ipojit externí monitor, který usnadní práci nebo 

rozší í možnost na využití více pracovních ploch [39]. 

Výpočetní výkon zajišťuje dvoujádrový procesor od společnosti Intel – Intel Core i5 

5200U Broadwell a s ním spolupracuje 8 GB RAM pam ť. Grafický výkon zajišťuje 

grafická karta AMD Radeon R5 M330 s Ň GB vnit ní pam tí [39]. 

Notebook má reprezentativní vzhled a je vhodný i na p enos a na využití bez p ipojení 

k elektrickému adaptéru, protože výdrž baterie dosahuje až Ň hodiny. Notebook je 

vyroben z lehkých, ale odolných plastů, což dokazuje váha Ň,ň kg, a má kvalitn  

zpracované kovové panty. Cena 16 řř0 Kč za 1 kus. Budou zakoupeny Ň kusy tohoto 

notebooku [39]. 
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Kancelářské křeslo - Alba – Lexa 

 

Kancelá ské k eslo Lexa je ideální do kterékoliv kancelá e i delší sedací práci. Nabízí 

komfortní sezení a uživatel si může zvolit jak síťovaný potah, tak i za p íplatek nechat 

potáhnout do požadované potahové látky. Komfort dokládá i fakt, že sedák i op rák lze 

zafixovat ve kterékoliv poloze. Sedák se může výškov  nastavit podle pot eby. 

Područky jsou také výškov  nastavitelné. Pot ebujeme Ň kusy t chto pracovních židlí. 

Cena 3 040 Kč za 1 kus [40].  

Kancelářská židle Alba – F11 černá 

 

Tato židle se hodí do jakékoliv kancelá e, protože je pohodlná a pln  postačuje na 

krátkodob jší i dlouhodob jší pohodlné sezení. Její p edností je to, že je čaloun ná a je 

stohovatelná, proto můžeme dát na sebe n kolik židlí, aby nezabíraly v kancelá i 

zbytečné místo a v p ípad  pot eby se mohly umístit ke stolu. Židle má pevnou kovovou 

konstrukci, proto dosahuje dlouhodobé životnosti. Pro naši kancelá  budou postačující 4 

kusy t chto židlí. Cena 550 Kč / ks [41]. 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirh6n2-8_MAhVF6xoKHZ1WC1kQjRwIBw&url=http://www.kancelarskezidle.com/zidle/alba/kancelarske-zidle/1005356-zidle-lexa-s-podhlavnikem.htm&psig=AFQjCNGgjdfZd69K9T4oCOhn9zfnjSzmtQ&ust=1462985524011967
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4-Sdy9HMAhVGWxoKHdAXC1IQjRwIBw&url=http://www.kancelarskezidle.com/zidle/konferencni-jednaci/kostra-cerna/1005771-zidle-iso-latka-cerna.htm&psig=AFQjCNGbR2-6VnPl5DQTFU3yS1UikUl9SA&ust=1463041173608454
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Monitor BenQ GL2250 

  

Tento LCD LED monitor je vhodný pomocník do kancelá e, který poslouží pro práci 

k kancelá e díky svému rozlišení a kvalitnímu zpracování. Monitor by m l šet it naše 

oči, protože si uživatel po p ipojení notebooku pomocí HDMI kabelu, zv tší pracovní 

plochu, neboť úhlop íčka obrazovky je široká 21.5". Displej má rozlišení FullHD 

s vysokým kontrastem pro lepší zobrazování barev. Monitor také dob e poslouží 

k tomu, aby si uživatel rozší il pracovní plochu na dv  a mohl tak snadno a současn  

pracovat ve více programech. Pro zákazníka také bude lepší, když všechno p i návšt v  

naší kancelá e uvidí na v tším monitoru. Cena za jeden kus je Ň 6Řř Kč, proto za dva 

kusy zaplatíme 5 ňŘ7 Kč [41]. 

Tiskárna HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw 

 

Tiskárny HP Color LaserJet pat í k jedn m, z nejoblíben jších nejen v domácnostech, 

ale p edevším v kancelá ích. P edností vybrané tiskárny je p edevším laserová barevná 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj5M2k5dHMAhUC8ywKHWatBaUQjRwIBw&url=https://www.czc.cz/benq-gl2250-led-monitor-22_2/100321/produkt&bvm=bv.121658157,d.bGg&psig=AFQjCNH-iNvqsG78fUGvCMHhVyYQWOQ4Pg&ust=1463048167053937
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technologie a rychlost tisku, která je 27 A4 stran za minutu jak u barevného, tak i u 

černobílého tisku. Tiskárna je multifunkční, protože má v sob  zabudován skener, 

kopírku i FAX.  Provozní m síční zát ž je až 50 000 stran A4 a kapacita obou 

zásobníků je Ř50 A4 listů. Pro snadné p ipojení více uživatelů je v tiskárn  zabudovaný 

WiFi adaptér a také lze tiskárnu síťov  zapojit. Tiskárna má i port pro p ipojení USB, 

tak abychom mohli tisknout p ímo z USB disku. Ovládání je snadné a p ehledné na 

displeji tiskárny Cena 12 5řř Kč [43]. 

Provozní náklady na originální kazety jsou p ibližn  0,5 Kč na jednu A4 stranu a u 

barevného tisku 1 Kč na jeden A4 list. 

Mobilní telefon Lenovo P70 

 

Mobilní telefon má reprezentativní vzhled. Má slot na dv  SIM karty, proto uživatel 

bude moci mobil používat jak k osobním účelům, tak i k služebním účelům. Telefon má 

dostačující funkce i pro náročn jšího klienta a má dlouhou výdrž baterie. 5palcový 

displej nabízí ostré a dostatečn  velké zobrazení. Fotoaparát má rozlišení 1ň Mpx. 

Telefon také podporuje sít  LTE. Cena 4 řřř Kč. Každý jednatel budeme mít jeden 

telefon, proto po izovací cena dvou kusů tohoto p ístroje bude ř řřŘ Kč [44]. 

Server a pravidelné zálohy dat 

Naše společnost bude pracovat s citlivými daty, proto musí být zabezpečeno nejen 

pravidelná záloha dat, tak aby v p ípad  jakéhokoliv problému byly snadno 

dohledatelné a obnovitelné. Je také pot eba, aby data byly co nejlépe chrán ny proti 

jakémukoliv možnému úniku. Cena 10 000 Kč.  
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Skříně a stoly 

Do nové kancelá e budeme muset nainstalovat alespo  t i stoly, které budou dostatečn  

veliké, aby na n j bylo možno umístit jak monitor, tak i notebook a i p esto zbylo 

dostatek pracovní plochy. Bude pot eba i dostatek sk íní tak, aby veškeré papíry a 

dokumenty mohly být p ehledn  uloženy a aby je bylo možno snadno kdykoliv 

dohledat. Ve výbav  je i počítáno s v šákem a dv ma poličkami. Cena nábytku je pouze 

orientační, protože bude záležet na velikosti a rozpoložení kancelá e. Počítám však 

s tím, že cena jednoho stolu se bude pohybovat okolo 4 000 Kč Ě1Ň 000 Kč za ň kusyě a 

cena sk íní 6 000 Kč za jeden kus Ěň6 000 za 6 kusůě a zbylé dopl ky budou stát do 

10 000 Kč. Celková cena 58 000 Kč 

Náklady na založení s.r.o. 

K založení společnosti s ručeným omezeným budeme pot ebovat sepsanou a notá sky 

ov enou společenskou smlouvu. Tyto náklady se pohybují p ibližn  5 000 Kč. Výpis 

z trestního rejst íku ĚŇx 100 Kčě a výpis z katastru nemovitostí za 100 Kč. Samotný 

zápis do obchodního rejst íku stojí 6 000 Kč. Cena celkem 11 ň00 Kč. 

Školení 

Úrove  našich služeb a také prohloubení znalostí zam stnanců mohou zlepšit 

nejrůzn jší školení, které zajistí odborné vzd lání a také zvýší pov domí v dané 

problematice. P ibližná cena 15 000 Kč za jeden rok. 

Spolupráce s daňovým poradcem 

Zam stnanci budou moci využít konzultaci, či služby da ového poradce tak, aby 

v p ípad  jakýchkoliv nejasností poskytli zákazníkovi ov enou a pravdivou informaci. 

Zákazník tak bude mít jistotu, že informace jsou ov eny odbornou osobou. Cena 

15 000 Kč za jeden rok. 
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Účetní program POHODA 

Ze srovnaných účetních programů jsem vybral účetní program Pohoda. 

Po izovací cena síťové licence pro Ň-ň uživatele za Pohodu Komplet je Ň0 ř70 Kč [36]. 

Roční náklady 

Účetní program POHODA 

Servisní roční poplatek za aktualizaci a servisní linku je 4 ŘŇ0 Kč, který se ovšem 

neplatí v prvním roce užívání [36]. 

Internetové stránky 

Vlastní vytvo ení internetových stránek, který se bude hodit ke stylu a vlastnostem naší 

společnosti. Pro provozování internetových stránek jsem vybral portál inPage Standard, 

kde je zahrnuta v ročním poplatku registrace CZ domény, elektronická pošta, e-shop a 

systém pro správu a editaci webových stránek. Tento populární program nabízí vše 

pot ebné pro úsp šnou osobní nebo firemní prezentaci na internetu. Cena v prvním roce 

Ř71 Kč a v dalších letech 1 74Ň Kč za jeden rok [38]. 

Zákony 

Jelikož se pohybujeme v oblasti velmi zodpov dné a neustále se právn  a legislativn  

upravující a m nící, tak je nezbytné, abychom pracovali podle nejnov jších novel a 

zákonů. K získání nových informací nám mohou dopomoci různé odborné články na 

internetu, ale i oficiáln  vydávaná literatura nebo p esné zn ní zákonů. Cena je proto 

orientační práv  na tyto náklady. 

V cen  jsou zahrnuty i programy a licence k snadn jšímu vyhledávání odborných 

informací v oblasti p edm tu podnikání. Cena 5 000 Kč za jeden rok. 
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Silniční daň 

Ze zákona č. 16/1řřň Sb., o dani silniční, jsou sazby dan  rozd leny podle zdvihového 

objemu motoru na: 

 do 800 cm3 1 200 Kč    
 nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 Ř00 Kč    
 nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 Kč    
 nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 Kč – společnost bude platit tuto da  

 nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 Kč    
 nad 3 000 cm3 4 200 Kč.   

Poskytovatel internetového připojení 

Jako poskytovatele internetového spojení jsem vybral místní společnost Fortech s.r.o., 

který je spolehlivý dodavatel internetového p ipojení nejen v Litomyšli, ale i v jejím 

okolí. V lokalit  Smetanovo nám stí, kde bude sídlit naše společnost, tak se v každém 

dom  nachází p ípojka, na kterou je p ipojeno n kolik uživatelů, proto se nemusí platit 

po izovací náklady za p ípojku a p ipojení a navíc pokud je na p ípojku p ipojeno více 

uživatelů, tak se i m síční tarif za p ipojení výrazn  snižuje. Pro naši společnost bude 

dostačující tarif 8 Mbps / 2 Mbps, který stojí ňŘř Kč bez závazků a pokud jsou na 

danou p ípojku p ipojeni Ň až 4 uživatelé [45].  

Telefonní operátor 

T-mobile nabízí nejlevn jší neomezené volání do všech sítí, včetn  neomezených SMS 

do všech sítí a navíc i 1 500 MB datový limit na síti LTE. Uvedená cena 74ř Kč je p i 

uzav ení smlouvy na Ň roky a je uvedena včetn  DPH. Budeme využívat dv  telefonní 

čísla, na které se nám zákazníci mohou dovolat v pracovních hodinách. Cena bude za 

dv  telefonní čísla 1 4řŘ Kč m síčn  [46].  

Papíry, šanony + ostatní kancelářské potřeby 

V kancelá i budeme také pot ebovat i jiné vybavení jako je nap íklad d rovačka nebo 

sešívačka. K tiskárn  budeme muset dokupovat pravideln  papíry a na tyto papíry mít 

po ízené šanony, abychom mohli všechny dokumenty a doklady snadno archivovat. 
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Tonery do tiskárny nám poslouží na 6500 stran A4, proto podle objemů tisků je budeme 

muset pravideln  dokupovat, proto i cena tonerů je zahrnuta v cen  pot eb. Budeme 

pot ebovat psací pot eby a nejrůzn jší druhy obálek, včetn  známek a také ostatní 

kancelá ské pot eby. V cen  je zahrnuta i výroba vizitek. Cena ň 000 Kč m síčn . 

Automobil  

Pokud neuplat ujeme výdaje na dopravu autem nebo jiným vozidlem podle dokladů 

nebo podle najetých kilometrů, tak můžeme uplatnit paušál na dopravu. Paušál d lá 

5000 Kč m síčn  na jedno vozidlo. Pokud užíváme auto i pro soukromé účely, 

uplatníme paušál jen 4 000 Kč m síčn , výdaje navíc krátíme na Ř0%. Když jsme 

použili vozidlo i soukrom  jen v n kterých m sících, krátíme jen v konkrétních 

m sících. Náklad 4 000 Kč m síčn . 

Pronájem, kancelář, 48 m², Litomyšl 

Nebytové prostory se nachází p ímo na Smetanov  nám stí, což je centrum Litomyšle. 

V této pom rn  velké kancelá i se nachází dv  místnosti, které jsou odd lené dve mi. 

Na chodb  se nachází čekárna, která slouží pro klienty, kte í navštíví naši kancelá .  Na 

chodb  se také nachází společná kuchy ka a odd lené WC. Uvedená cena je včetn  

energií a za p íplatek je i možnost klimatizace. Cena 9 500 Kč za m síc a 9 500 Kč 

vratná kauce [47]. 
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Příloha č. 3 Marketingové náklady 

Časopis Lilie 

Pro marketingovou propagaci budeme využívat p edevším místní m síčník Lilie, který 

zdarma obdrží každá domácnost v Litomyšli, včetn  živnostníků a firem sídlících 

v Litomyšli. Je to tedy levná a navíc efektivní volba, jak oslovit p ípadné klienty. 

Velikost reklamy bude asi 50 cm2. Cena ř00 Kč za m síc [37]. 

Reklamní letáky 

P i zahájení činnosti navíc doručíme do každé schránky ve m st  a do p ilehlých obcí 

leták formátu A5, na kterém budou všechny činnosti, které naše účetní poradna nabízí a 

také kontaktní údaje, tak abychom oslovili všechny občany a p ípadné klienty a aby 

m li pov domí, že jsme otev eli novou kancelá . P i nákladu 1,Ň5 Kč na kus budeme 

mít 16 000 ks propagačních letáků. Cena 20 000 Kč 

Propagační předměty pro zákazníky a dárky do 500 Kč/ks 

Pro v rné, ale i pro potenciální zákazníky, kte í navštíví naši kancelá , budeme mít 

p ipraveny dárky v podob  lahve vína, která bude nést náležitosti tak, aby byla da ov  

uznatelná. P edpokládaná cena na výrobu jedné láhve, včetn  označení a etikety je 150 

Kč za jednu láhev. Cena ř00 Kč m síčn . 
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Příloha č. 4 Výpočet mzdových nákladů  

Hlavní pracovní poměr: 
  Počet zam stnanců: 1 zam stnanec Ň zam stnanci 

M síční hrubá mzda Ň7 000 Kč 54 000 Kč 
SP zam stnanec 1 755 Kč ň 510 Kč 
ZP zam stnanec 1 Ň15 Kč Ň 4ň0 Kč 
Sleva na dani Ň 070 Kč 4 140 Kč 
Záloha na da  z p íjmů ň ň60 Kč 6 7Ň0 Kč 
Čistá mzda zam stnanec Ň0 670 Kč 41 ň40 Kč 
SP zam stnavatel 6 750 Kč 1ň 500 Kč 
ZP zam stnavatel Ň 4ň0 Kč 4 Ř60 Kč 
Zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele 114 Kč ŇŇŘ Kč 

   Odvody: 
  Sociální pojišt ní Ř 505 Kč 17 010 Kč 

Zdravotní pojišt ní ň 645 Kč 7 Ňř0 Kč 
Da  z p íjmů ze závislé činnosti ň ň60 Kč 6 7Ň0 Kč 
Zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele 114 Kč ŇŇŘ Kč 
Čistá mzda zam stnance: Ň0 670 Kč 41 ň40 Kč 
Náklady celkem: 36 294 Kč 72 588 Kč 

Výpočet mzdových nákladů u brigádníka: 

Dohoda o provedení práce: 

  Mzda:  Ř5 Kč/hodinu Ř5 Kč/hodinu 

Odpracováno hodin: 
184 hod. v 

m síci 
115 hod. v 

m síci 
M síční hrubá mzda 15 640 Kč ř 775 Kč 
SP zam stnanec 1 017 Kč -   Kč 
ZP zam stnanec 704 Kč -   Kč 
Srážková da  z p íjmů ň 150 Kč 1 466 Kč 
Čistá mzda zam stnanec 10 76ř Kč Ř ň0ř Kč 
SP zam stnavatel ň ř10 Kč -   Kč 
ZP zam stnavatel 1 40Ř Kč -   Kč 
Zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele 66 Kč -   Kč 

   Odvody: 

  Sociální pojišt ní 4 řŇ7 Kč -   Kč 
Zdravotní pojišt ní Ň 11Ň Kč -   Kč 
Srážková da  z p íjmů ň 150 Kč 1 466 Kč 
Zákonné pojišt ní odpov dnosti zam stnavatele 66 Kč -   Kč 
Čistá mzda zam stnance: 10 76ř Kč Ř ň0ř Kč 
Náklady celkem: 21 024 Kč 9 775 Kč 

 


