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Anotace 

Ve své bakalářské práci zpracovávám návrh podnikatelského plánu malého podniku. 

Pro tento záměr řešení jsem si vybrala klempířskou firmu. Řešená firma podniká jako 

fyzická osoba a vede daňovou evidenci.  Návrh podnikatelského plánu se budu snažit 

zasadit do rámce dnešního ekonomického a politického prostředí a najít tak odpověď na 

otázku, zda je výhodné převést podnikání formou živnosti na podnikání formou 

právnické osoby – na společnost s ručením omezeným, tedy z fyzické osoby na osobu 

právnickou, či nikoliv. 

 

Anotation 

In my bachelor thesis I provide draft business plan for a small business. For the purpose 

of this work I chose a plumbing company. This company operates on a basis of an 

individual ownership and keeps tax records. In the suggested business plan, I will try to 

take into consideration today's economic environment and find the answer to whether it 

is beneficial to transfer from the current form of individual ownership business to the 

company with limited liability, ie an individual ownership to a legal entity, or not. 
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Úvod 

Bakalářská práce se bude zabývat živnostenským podnikáním, konkrétně klempířstvím. 

Jedná se o podnikání fyzické osoby, živnostníka, který má zájem převést své podnikání 

z fyzické osoby na právnickou osobu, a to na společnost s ručením omezeným. Jelikož 

disponuje množstvím strojů a technologií a zvyšujícím se počtem zaměstnanců, mým 

předpokladem je, že tato forma bude výhodnější. Na základě tohoto předpokladu budu 

vytvářet i návrh podnikatelského plánu, který se budu snažit verifikovat v praktické 

části bakalářské práce.   

 

Nejdříve bych ráda uvedla něco málo z historie a současnosti profese klempířství.  

 

Klempířství mělo velkou tradici již v dávných dobách. Vždy bylo nutné, aby někdo 

spravil střechu či udělal jinou potřebnou klempířskou nebo tesařskou úpravu.  

Historie klempířství sahá až do 14. století. Šlo o velice nebezpečnou práci ve výškách a 

současně náročnou ruční práci, proto byla velice ceněná a důležitá. Klempířství bylo 

velice vyhledávané již v období renesance, ale největší rozmach byl zaznamenán  na 

barokních stavbách, na kterých byly klempířské práce téměř uměleckým dílem a za 

svoji práci byli klempíři patřičně váženi a dobře oceněni. 

V 90. letech minulého století byly kladeny požadavky více než na uměleckou stránku 

stavby, na vlastnosti fyzikální -  na hydroizolace, tepelně upravené střechy apod.  

Od dob minulých se razantně změnily i materiály, vhodné pro tuto práci.  

 

Objevily se kvalitnější materiály na pokrývání střech – např. titanzinek, hliník, 

povrchově upravené pozinkované plechy a jiné. V dnešní době jsme se posunuli v 

technologiích mnohem dále. Je běžné dělat střechy například z gumy namísto 

modifikovaných asfaltových pásů lidově řečeno ipa.  

 

Klempířská firma, kterou jsem si vybrala pro řešení ve své bakalářské práce, je velice 

uznávaná ve své profesi. Zaměřuje se jak na klempířství, tak i pokrývačství a práce ve 

výškách. Provádí klempířské práce jako montáže okapů, svodů, výrobu a montáž úžlabí, 

lemování, oplechování komínů, střešních výlezů, atiky, strojově falcované střešní 
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krytiny, vložkování komínů, montáž izolovaných nerez komínů a mnoho dalších. Firma 

pracuje s velice kvalitními materiály, jako je například měď, titan zinek, zinek, hliník, 

lakovaný zinek či hliník. Na přání zákazníka vyrábí i drobné ozdobné klempířské prvky. 

V oblasti pokrývačství nám firma může nabídnout, jak pokrytí nové střechy například u 

novostaveb, tak i rekonstrukce střech starých. K práci ve výškách používají 

vysokozdvižnou plošinu a další moderní prostředky a metody práce. 

 

Jedná se o certifikovanou firmu, která má kvalifikované zaměstnance a precizně 

odvedená práce je u nich na prvním místě. 

 

V naší republice podnikání v tomto oboru není příliš rozšířené. Na trhu existuje málo 

firem a živnostníků s tímto zaměřením. 

  

Chci podotknout, že v dnešní době je opravdu málo firem i lidí, kteří odvádí svoji práci 

kvalitně a přitom rychle. Proto jsem ráda, že jsem se mohla setkat zrovna s takovými 

lidmi, kteří jsou ve svém oboru profesionálové.  
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1 Teoretická východiska práce 

 

1.1 Vymezení základních pojmů 

Úvodem své bakalářské práce bych ráda vymezila pár základních pojmů, které se k mé 

práci vtahují. Jsou to hlavně pojmy podnikání, podnikatel, živnost a podnik.  

 

1.1.1 Podnikání 

V první řadě bych ráda vysvětlila pojem „podnikání“. V mnoha odborných literaturách 

a zákonech je tento pojem vysvětlován velmi podobně. Pokud chceme znát tuto definici 

doslovně, musíme se podívat jak do obchodního zákoníku, tak do živnostenského 

zákona. Můžeme si však povšimnout, že každý z těchto zákonů vysvětluje tento pojem 

trošku jinak. 

V zákoně č. 513/1991 Sb., obchodního zákona, v platném znění zní tato definice takto: 

„Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ Kdežto v zákoně 

č. 455/1991 Sb., živnostenského podnikání, v platném znění je definice: „Živnost je 

soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“  

 

Můžeme rozlišovat ale i jiné pojetí významu podnikání například
1
:  

 

 Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces 

vytváření přidané hodnoty. 

 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je 

                                                 
1
  VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. 

Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2409-6. 
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prostředek k dosažení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na 

vlastní nohy apod. 

 Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí. 

 Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku. 

 

Ačkoliv se tyto definice liší významově, jedno mají stále společné a to jsou jejich 

obecné rysy. Mezi ně patří
2
:  

 Cílevědomá činnost, 

 iniciativní, kreativní přístupy, 

 organizování a řízení transformačních procesů, 

 praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

 opakování, cyklický proces. 

 

1.1.2 Podnikatel 

Definici výrazu „podnikatel“ můžeme opět najít v obchodním zákoníku a to v § 2. odst. 

2:  Podnikatelem podle tohoto zákona je: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,  

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

zvláštního předpisu. 

 

                                                 
2
  VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. 

Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2409-6. 
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1.1.3 Živnost 

Živností podle živnostenského zákona, § 2, v platném znění se myslí: „Živností je 

soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

 

Pokud chtějí jak právnické osoby, tak fyzické osoby podnikat, nesmí zapomenout, že 

mohou podnikat pouze na základě oprávnění nebo registrace vydaného živnostenským 

úřadem, profesní komorou nebo jiným zákonem stanoveným orgánem. 

 

Poté si musíme uvědomit, jakou podnikatelskou činnost budeme chtít provozovat. Podle 

toho budeme znát jakou odbornou způsobilost nebo rozsah oprávnění budeme 

potřebovat.  

Živnost se dělí podle předmětu podnikání a rozsahu oprávnění na
3
: 

 Obchodní živnosti ty jsou dle zákona zejména: 

a) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod, 

velkoobchod), 

b) Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

c) Provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. 

 Živnosti výrobní nejsou zákonem podrobně vyjmenovány, je stanoven pouze 

rozsah dalších činností přípustných v rámci daného oprávnění. 

 Službami se pro účely živnostenského zákona rozumí poskytování oprav a 

údržby věcí, přeprava osob a zboží, provozování cestovních kanceláří, 

poskytování ubytování, hostinská činnost, provozování zastaváren a jiné práce a 

výkony k uspokojování dalších potřeb. 

Mezi služby patří i živnost, která bude předmětem mé praktické části. 

 

 

 

                                                 
3
   VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. 

Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2409-6. 
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Dále jsou kladeny požadavky na odbornou způsobilost. Podle nich se živnost dělí na 

ohlašovací a koncesované. 

 Ohlašovací živnost dále dělíme na: 

a) Živnost řemeslnou – u této živnosti je třeba prokazovat odbornou 

způsobilost. Které to jsou, najdeme v zákoně č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, a to v příloze č. 1, 

b) Živnost vázanou – u této živnosti je také zapotřebí prokázat odbornou 

způsobilost a ty jsou vymezeny v zákoně č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, a to v příloze č. 2, 

c) Živnost volnou – pro tuto živnost, podle zákona č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, se nevyžaduje prokázání odborné ani jiné 

způsobilosti. Musí být však splněny všeobecné podmínky uvedené v §6 

tohoto zákona. 

Při ohlašovací živnosti vzniká živnostenské oprávnění při splnění zákonných 

podmínek již okamžikem ohlášení, nemusí se čekat až na vydání živnostenského 

listu. 

 Koncesovaná živnost lze provozovat až na základě nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení koncese. 

 

Živnostenské oprávnění vydává místně příslušný živnostenský úřad podle místa 

bydliště.  

Podle §6 a dále, živnostenského zákona, existují takzvané všeobecné nebo zvláštní 

podmínky pro provozování živnosti. Tyto podmínky platí pro fyzické osoby, které se 

rozhodnou podnikat. Mezi všeobecné podmínky patří: 

a) dosažení věku 18 let, 

b) způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost. 

 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti se myslí odborná nebo jiná způsobilost. 

V zákoně jsou uvedené přílohy, ve kterých je přesně stanovené jaké živnosti potřebují 

odbornou či jinou způsobilost. Jedná se především o živnost řemeslnou a vázanou. 
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Pokud se chcete stát podnikatelem musíte počítat i s tím, že podle živnostenského 

zákona, §8 existují i překážky pro provozování živnosti, které platí jak pro právnické 

osoby tak i pro fyzické osoby. Těmito překážkami jsou:  

 jestliže na majetek právnické nebo fyzické osoby byl prohlášen konkurs, 

 živnost nemůže být provozována a to po dobu 3 let jestliže: 

a) majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení 

b) majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů 

 jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, 

 pokud fyzické osobě byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo 

sankce zákazu činnosti týkající se provozování jeho živnosti v oboru nebo 

v příbuzném oboru, 

 živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno živnostenské 

oprávnění. 

 

 

1.1.4 Podnik 

Vymezení pojmu „podnik“ nalezneme v zákoně č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, 

§ 5, v platném znění a to takto: 

(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze 

mají tomuto účelu sloužit. 

(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech 

v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů 

vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního 

vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku. 

 

 

 

Podniky lze také rozdělit podle velikosti.  
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A to buď podle Eurostatu (statistický úřad EU), pro něj jako kritérium platí počet 

zaměstnanců a podle toho rozděluje podnik na
4
: 

 malý – do 20 zaměstnanců, 

 střední – do 100 zaměstnanců, 

 velký – 100 a více zaměstnanců. 

 

Nebo můžeme použít hodnocení podle komise EU.  Zde už pracujeme s více kritérii. 

Musíme zohlednit jak v prvním případě počet zaměstnanců, tak navíc roční tržby, 

neboli příjmy, hodnotu aktiv, neboli majetku a ještě nezávislost. Potom budeme 

podniky rozdělovat na: 

 mikropodnik – do 10-ti zaměstnanců s ročním obratem do 2 milionů EUR a 

aktivy do 2 milionů EUR, 

 malý podnik – do 50-ti zaměstnanců s ročním obratem do 10-ti milionů EUR a 

aktivy do 10-ti milionů EUR, 

 střední podnik – do 250-ti zaměstnanců s ročním obratem do 50-ti milionů EUR 

a aktivy do 43 milionů EUR. 

 

1.2 Funkce malých a středních podniků 

 

1.2.1 Důvody vzniku podniků 

 Nutnost řídit a usměrňovat činnost podniku 

 Finanční náročnost výroby 

 S rozsahem výroby vznikají úspory 

Do 70. let existovaly hlavně velké podniky (sériová výroba spojená s vědecko-

technickým pokrokem) pak se zlepšila technologie a nastal odchod pracovníků do 

sektoru služeb, kde jsou lepší malé podniky. 

                                                 
4
  VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. 

Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2409-6. 
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1.2.2 Funkce podniků 

 Zajišťují konkurenční prostředí 

 Jsou dodavateli velkých podniků 

 Zajišťují společenskou stabilitu a svobodu 

 Působí jako protikrizová prevence 

 Zajišťují praxi učňů a studentů 

 Jsou město tvorným prvkem 

 Jsou projevem domácího kapitálu 

 

1.2.3 Rysy malých podniků 

 samostatnost rozhodování, nezávislé vedení, 

 jednoduchý systém řízení → relativně jednoduché řízení, 

 velké nasazení podnikatele, 

 zaměření hlavně na místní trhy, 

 mají malý podíl na trhu. 

 

1.3 Právní formy podnikání 

Předtím než začneme podnikat, si musíme zvolit vhodný typ právní formy. I 

kdybychom se rozhodli pro jednu právní formu, tak se nemusíme bát toho, že bychom ji 

poté nemohli změnit. Na tuto problematiku se budu zaměřovat poté ve své praktické 

části. Nyní si ukážeme, jaké právní formy podnikání připouští obchodní zákoník: 

 podnikání fyzických osob, 

 podnikání právnických osob. 

 

1.3.1 Podnikání fyzických osob 

Jedná se o: 

 osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění to jsou ty osoby, které 

vlastní živnostenský list nebo koncesní listinu, 

 osoby zapsané v obchodním rejstříku, 
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 osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu, 

 soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci. 

 

Fyzické osoby se nemusí zapisovat do obchodního rejstříku. Jen pokud by chtěli, tak 

mohou na vlastní žádost, ale pokud splní jednu z některých podmínek uvedených 

v obchodním zákoníku, tak musí podat žádost o zápis bez zbytečného odkladu. 

Podmínkami, při kterých se musí, fyzická osoba povinně zapsat jsou: 

 výše jejího čistého obratu zjištěná podle zákona o účetnictví dosáhla nebo 

překročila v posledních dvou účetních obdobích částku, která zakládá povinnost 

ověření účetní závěrky auditorem,  

 provozuje živnost průmyslovým způsobem, 

 stanoví tak zvláštní předpis. 

 

1.3.2 Podnikání právnických osob 

Právnické osoby se mimo jiné děli od fyzických osob tím, že se musí bezpodmínečně 

zapisovat do obchodního rejstříku. Mezi právnické osoby patří: 

 osobní společnosti, 

 kapitálové společnosti, 

 družstva. 

 

1.3.3 Osobní společnosti 

Ručí neomezeně celým svým majetkem. Kdykoliv může být kterýkoliv ze společníků 

vyzván, aby uhradil dluh společnosti. Není zde povinný složit základní kapitál, což 

neznamená, že se na něm společníci nemohou dohodnout. Každý ze společníků jedná za 

řízení společnosti. Osobními společnostmi jsou: 

 veřejná obchodní společnost (veř. obch. Spol. nebo v.o.s.) 

 komanditní společnost (kom.spol. nebo k.s.) 

 

Tyto společnosti patří mezi méně zakládané. 
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1.3.4 Kapitálové společnosti 

Společníci ručí omezeně nebo vůbec za závazky společnosti ručí pouze do výše svých 

nesplacených vkladů. Společníci nemusí jednat za společnost mají proto stanovený 

statutární orgán, který jedná za společnost. Je zde nutný složit minimální základní 

kapitál a mají povinnost tvořit rezervní fondy. Těmito společnostmi jsou: 

 společnost s ručením omezeným (spol. s r.o. nebo s.r.o.) 

 akciová společnost (akc. spol. nebo a.s.) 

 

Tyto formy podnikání patří mezi často zakládané. Já sama jsem si pro svoji praktickou 

část vybrala společnost s ručením omezeným. 

 

1.3.5 Družstva 

Také patří mezi méně zakládané společnosti. Více o družstvech nalezneme 

v obchodním zákoníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 Osobní společnosti Kapitálové společnosti 

Společnosti 
Veřejná obchodní 

společnost 

Komanditní 

společnost 

Společnost s ručením 

omezeným 
Akciová společnost 

Požadovaný 

minimální 

základní 

kapitál 

Není povinnost 

vytvářet základní 

kapitál. 

Minimální výše 

vkladu není zákonem 

přímo určena avšak 

komanditista je 

povinen podle 

společenské smlouvy 

vložit do společnosti 

minimálně 5.000Kč. 

Minimální výše základního 

kapitálu je 200.000Kč a 

minimální vklad jednoho 

společníka je 20.000Kč. 

Minimální výše 

základního kapitálu, 

pokud společnost vznikne 

bez veřejného úpisu je 

částka 2.000.000Kč a 

pokud společnost vznikne 

s veřejným úpisem je 

částka 20.000.000Kč. 

Počet 

zakládajících 

osob 

alespoň dvě 

osoby(FO,PO)podn

ikající pod 

společným 

obchodním 

jménem. 

1 nebo více 

společníků. 

Minimálně 1 fyzická osoba 

nebo právnická osoba 

maximálně však 50 osob. 

Minimálně 1 právnická 

osoba nebo 2 fyzické 

osoby. 

statutární 

orgán 

Všichni společníci. Všichni 

komplementáři nebo 

podle dohody jen 

jeden. 

Nejvyšším orgánem je 

valná hromada. Během roku 

však na společnost dohlíží 

jednatelé a na jednatele 

dohlíží dozorčí rada. 

Nejvyšším orgánem je 

valná hromada, činnost 

ve společnosti řídí 

představenstvo a na 

činnost představenstva 

dohlíží dozorčí rada. 

ručení za 

závazky 

Společníci ručí za 

závazky 

společnosti 

nerozdílně 

veškerým svým 

majetkem. 

Komanditisté - ručí za 

závazky společnosti 

do výše svého vkladu, 

Komplementáři - ručí 

za závazky společnosti 

celým svým 

majetkem. 

Společnost ručí za veškeré 

své závazky celým svým 

majetkem. Společníci ručí 

za závazky společnosti do 

výše souhrnu nesplacených 

částí vkladů všech 

společníků podle stavu 

zápisu v obchodním 

rejstříku. 

Společnost ručí za své 

závazky celým svým 

majetkem. Akcionář 

neručí za závazky 

společnosti, může pouze 

přijít o svoji investici do 

akcií. 

Účast na 

zisku nebo 

ztrátě 

Zisk i podíl na 

ztrátě se dělí mezi 

společníky rovným 

dílem, pokud 

nestanoví 

společenská 

smlouva jinak. 

Zisk se dělí na dvě 

poloviny. Jednu 

polovinu si rozdělí 

komanditisté a to dle 

výše svého vkladu a 

druhou polovinu si 

rozdělí komplementáři 

rovným dílem.  

Při zrušení společnosti 

mají přednostní právo 

na výplatu svého 

vkladu komanditisté. 

Zbytek se dělí jako 

zisk. 

Zisk popřípadě podíl na 

ztrátě se dělí podle výše 

vkladu. 

Akcionář má právo na 

podíl na zisku společnosti 

(dividendu), který valná 

hromada podle 

hospodářského výsledku 

schválila k rozdělení. Ve 

většině případů se určuje 

tento podíl poměrem 

jmenovité hodnoty jeho 

akcií k jmenovité hodnotě 

akcií všech akcionářů. 

Akcionář má právo na 

podíl na likvidačním 

zůstatku. 

Tab.1: Obchodní společnosti 
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2 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelskému plánu se budu věnovat ve své praktické části práce, ale nejdříve je 

nutné uvést co to podnikatelský plán je, k čemu nám slouží a jak se s ní správně pracuje 

a proč je tak velice pro podnikatele důležitý.  

 

Pro jeho správné vysvětlení jsem nalezla v odborné literatuře citaci: “Podnikatelský 

plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich manažery (vedoucí 

pracovníky), tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 

životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 

slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole 

podnikatelských aspektů.“(podle  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. 

Podnikatelský plán. 2007., str. 13). 

 

Existují dobré důvody, proč by se měl psát podnikatelský plán. Mezi tyto důvody 

můžeme zahrnout například
5
: 

 podnikatelský plán nám zachycuje, jakým směrem by se naše podnikání mělo 

ubírat, čeho a jak chceme dosáhnout a za jaký časový interval, 

 podnikatelský plán je nezbytným dokumentem pro naše investory, protože na 

základě tohoto dobře vypracovaného plánu s námi budou investoři 

spolupracovat a tím získáme i možné finanční prostředky, 

 může nám také pomoci získat peněžní prostředky od různých institucí například 

dotace, 

 pomáhá nám zjistit, proč se naše podnikání neubírá tím směrem, který jsme si 

předtím v podnikatelském plánu vypracovali a pomůže nám zjistit, kde jsme 

udělali chybu případně jak ji i napravit. 

 

O podnikatelském plánu bychom mohli napsat ještě hodně kladných příkladů proč ho 

psát, ale takovými stěžejními důvody jsou určitě podle knihy Korába a Mihaliska (2008) 

tři základní otázky na které se můžeme tímto plánem dozvědět. Ptáme se na otázky 

                                                 
5
  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 

Brno: Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, ISBN 978-80-251-1605-0. 
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„Kde jsme nyní?“, „Kam chceme jít?“ a „Jak se tam dostaneme?“.  Na obrázku jsou 

uvedeny faktory, se kterými bychom měli počítat v případě, že budeme podnikatelský 

plán sestavovat. 

 

Obrázek 1 – Účel a smysl podnikatelského plánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Koráb, V. a Mihalisko, M., 2005, str. 24 

 

 

 

Pokud již známe smysl a účel podnikatelského plánu, jak je uvedeno na obrázku 

musíme znát také jeho strukturu. Tato struktura se nemění, jen se může lišit pouze její 

podrobnost vysvětlení. Tato struktura je velice důležitá pro podnikatele proto, když si 

chce vzít například úvěr nebo pokud zažádá o dotaci, tak aby instituce nebo investoři, 

kterým bude plán předkládat, měli stručný a jasný přehled o jeho podnikatelském 
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směr 

Strategické 
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záměru a mohli správně vyhodnotit, zda je tento podnikatel solidní pro jejich investici 

nebo poskytnutí úvěru, či nikoliv. 

Z celé řady autorů, kteří strukturu podnikatelského plánu vysvětlují, jsem si vybrala 

knihu od autorů Korába, Peterky, Režňákové (2008). Podnikatelský plán můžeme tedy 

rozčlenit takto: 

1) Titulní strana, 

2) Exekutivní souhrn, 

3) Analýza trhu, 

4) Popis podniku, 

5) Výrobní plán, obchodní plán 

6) Marketingový plán, 

7) Organizační plán, 

8) Hodnocení rizik, 

9) Finanční plán, 

10) Přílohy. 

 

Každý podnikatelský plán by měl dodržovat určité podmínky pro zpracování. Plánu by 

se mělo věnovat určité množství času tak, abychom ho vypracovali co nejlépe. Zde jsou 

určité náležitosti, které bychom pro jeho správné zpracování měli dodržet
6
: 

 srozumitelný, 

 logický, 

 uváženě stručný, 

 pravdivý a reálný, 

 respektování určitého rizika. 

 

 

 

 

                                                 
6
  VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. 2008. 

Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-247-2409-6. 
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2.1 Titulní strana
7
 

Titulní strana uvádí pouze základní skutečnosti neboli informace o podnikatelském 

plánu. Můžeme zde najít název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty 

(telefon, e-mail) popis podniku a s ním spojené financování, strukturu či povahu 

podnikání. 

 

2.2 Exekutivní souhrn 
8
 

Této části podnikatelského plánu bychom měli věnovat rozhodně většinu času. Podle 

toho, jak exekutivní souhrn napíšeme, tak se budou investoři rozhodovat, zda má vůbec 

význam pročíst si celý podnikatelský plán, či nikoliv. Proto jej musíme napsat tak, aby 

okamžitě zaujal k dalšímu čtení. Většinou se sestavuje až po zpracování a sestavení 

celého podnikatelského plánu, protože je to jakési shrnutí celého podnikatelského plánu. 

Můžeme zde nalézt silné stránky, různá očekávání, stručné tabulky finančního plánu. 

 

2.3 Analýza trhu
9
  

Analýza trhu je velice důležitá právě proto, abychom zjistili, zda se na trhu uplatníme 

s daným výrobkem nebo službou, či nikoliv. Musíme si zjistit, jak velká je konkurence 

na trhu v naší oblasti podnikání. Jaké má silné a slabé stránky. Vždy je lepší, když nově 

založený podnik přijde s něčím nevšedním, novým. Pokud tomu tak je, musíme si 

předtím zjistit, pro jakou klientelu bude daný výrobek či služba určený, kdo ho bude 

nakupovat. Je-li vůbec příznivá doba pro jeho výrobu.  

Avšak dnes je skutečně obtížné přijít na trh s něčím úplně novým. Trh už je totiž 

přehlcen vším možným. Proto, když už nevymyslíme něco nového, je třeba se zamyslet 

                                                 
7
  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

36. 

 
8
  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

36. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 2005. str. 28-29. 

 
9  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

36-37. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 2005. str. 29 
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nad tím, abychom alespoň stávající výrobek či službu, nějak inovovali. Abychom toho 

všeho docílili, musíme nejdříve zmapovat prostředí na daném trhu. Současnou nabídku. 

Proto je zde také dobré využít takzvané SWOT analýzy. Tato analýza nám pomáhá, 

abychom byli schopni vidět z realistického pohledu náš podnik a samotný podnikatelský 

plán. Z interního pohledu nám může objevit silné, tak i slabé stránky, které můžeme 

posléze také ovlivnit. Z hlediska externího nám pomůže nalézt skryté hrozby, ale také 

příležitosti, které už ovlivnit nemůžeme, ale můžeme se na ně připravit a poté využít 

v náš prospěch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

2.4  Popis podniku
10

 

V této části podnikatelského plánu se uvádí popis nového podniku. Tato část je důležitá 

proto, že investor se představí s podnikem samotným, s tím jaká je představa o jeho 

velikosti a záběru, o dosažených úspěších. O tom jaké cíle si podnik stanoví do 

budoucna a jakými způsoby toho bude chtít dosáhnout. Klíčovými prvky této části 

plánu jsou: 

 výrobky nebo služby, 

 umístění a velikost podniku, 

 organizační schéma a personální přehled, 

 veškeré technické, kancelářské a jiné vybavení podniku, 

 znalostní vybavení a předchozí praxe či reference. 

 

 

2.5 Výrobní plán, obchodní plán
11

 

Tato část podnikatelského plánu zahrnuje celý výrobní proces. Pokud se bude jednat o 

výrobní podnik, budeme zde hovořit o „výrobním plánu“. Potom bude platit, že pokud 

                                                 
10

  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

37. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 2005. str. 29 

 
11

  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

37-38. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 2005. str. 29. 
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firma bude mít určitou část výroby realizovanou formou subdodávek, budou zde muset 

být uvedeni i subdodavatelé, a to i s hodnocením proč jsme si vybrali právě je. Také zde 

musí být uvedeny veškeré smlouvy, které jsme do této doby s nimi uzavřeli. Pokud však 

bude celou, nebo jen část výroby zajišťovat sám podnikatel, bude uvádět jaké zařízení a 

stroje byly použity, jaké materiály či jejich dodavatelé.  

Pokud se však nebude jednat o výrobní podnik, budeme zde hovořit o „obchodním 

plánu“. Ten bude zahrnovat veškeré zdroje o nákupu zboží či služeb, dále skladovací 

prostory a mnoho dalších. 

Neměli bychom také zapomenout, že by bylo dobré připojit i seznam výrobků, které se 

podnik chystá vyrobit a posléze je uvést na trh. Musíme u nich také ohodnotit, jak si 

myslíme, že by se mohli uchytit na trhu. To znamená, jaká by mohla být jejich 

konkurenceschopnost vůči ostatním výrobkům. Dále můžeme uvést i různé certifikáty 

jakosti, kterými podnik disponuje. 

 

2.6  Marketingový plán
12

   

Marketingový plán je jistě jednou z velice důležitých částí podnikatelského plánu. Často 

bývá investory označován jako nejdůležitější část. Jsou zde zaznamenány způsoby, 

jakými bude výrobek či služba distribuována. Nápomocný nám bude určitě jeden z 

marketingových nástrojů a to marketingový mix. Ten zahrnuje takzvané 4P což v sobě 

skrývá produkt (product), ceny (prices), distribuce (place) a propagace (promotion). 

Následně jde marketingový mix dále rozšířit o lidé (people) čímž nám vznikne 5P nebo 

také o procesy (processes) a fyzický vzhled (psychical evidence) a poté budeme hovořit 

o 7P. Ať už si vybereme zkrácené nebo rozšířené pojetí marketingového mixu, je třeba 

jeho strukturu dodržet. Marketingový plán by měl být situován jak do přítomnosti, tak i 

do budoucna aby bylo jasně zřetelné, s čím podnik do budoucna počítá. Zda-li bude 

zavádět novou službu či výrobek nebo bude inovovat stálý sortiment.  

 

                                                 
12

  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

38 a 82. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 2005. str.29a 

36-37. 
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2.7 Organizační plán
13

 

Organizační plán popisuje formu vlastnictví nového podniku. Pokud se bude jednat o 

obchodní společnost, je zde důležité rozvést informace o managementu podniku a poté 

podle toho o jakou právní formu se jedná, uvést také obchodní podíly. Dále jsou zde 

uváděni hlavní vedoucí pracovníci, jejich vzdělání a praxe. Je určena nadřízenost a 

podřízenost pracovníků. Vše bude znázorněno v organizační struktuře podniku. 

 

2.8  Hodnocení rizik
14

 

Hodnocení  možných  rizik  je dobré proto, abychom  si sami uvědomili, že podnikání 

sebou nenese jen vidinu velkého zisku, ale že sebou přináší i určité riziko: například i 

v podobě již zaběhlé konkurence. Proto se musíme zaměřit na slabé stránky našeho 

podnikání (v managementu, ve výrobě, v technologiích atd.). Jejich uvědomění si, 

sebou totiž nese i naši obranu vůči nim. Pokud s určitým rizikem počítáme, můžeme se 

na něj připravit a můžeme tak odvrátit případné rozčarování v podobě nevydařeného 

podnikání, či bankrotu. Každý, kdo zakládá nový podnik, musí počítat jak s tím, že jeho 

firma bude prosperovat a bude mít na trhu velké zastoupení, tak i s tím, že tomu tak 

nebude a veškeré úsilí přijde na zmar. Proto je velice dobré tuto část podnikatelského 

plánu nepodceňovat a připravit se na ni.  

 

2.9 Finanční plán
15

 

Finanční plán tvoří velice důležitou součást podnikatelského plánu, který určuje 

předpokládané objemy investic a stanoví, nakolik je tento plán ekonomicky reálný jako 

celek. Kolik budeme muset ve skutečnosti investovat a jestli se nám to vyplatí. Zabývá 

se třemi nejdůležitějšími oblastmi: 

 předpoklad příjmů a výdajů s pohledem alespoň na tři roky, 

                                                 
13

  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. str. 

38. KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. 2005. str. 29-30. 

14
  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 

str.38. 
15

  KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007. 

str.38. 
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 vývoj hotovostních toku tzv. cash-flow na další tři roky, 

 odhad rozvahy, který nám poskytne informace o finanční situaci podniku 

k určitému datu. 

Díky finančnímu plánu budeme lépe vědět, zda budeme chtít investovat z cizích, 

vlastních nebo ostatních zdrojů. 

 

2.10 Přílohy 

V přílohách uvádíme informativní materiály, které nelze začlenit do samotného textu. 

V textu by však měli být uvedené odkazy na tyto přílohy. Přílohami mohou být 

například fotografie produktů, korespondence se zákazníky či dodavateli, výpisy 

z obchodního rejstříku, aj. 
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3 Návrh podnikatelského plánu 

Jak již bylo uvedeno dříve, základním cílem této práce je vyhodnotit, která z právních 

forem podnikání je pro živnostníka pana Zdeňka Hoška výhodnější. Zda zůstat u 

živnostenského podnikání nebo se rozhodnout pro změnu formy. V praktické části 

vypracuji podnikatelský plán pro společnost s ručením omezeným. Získám tak srovnání 

s již užívaným plánem živnostenského podnikání a tím mu usnadním rozhodnutí. 

 

3.1 Analýzy 

 

3.1.1 Model 7S 

 

Strategie 

 Strategií firmy je pružně reagovat na potřeby svých klientů 

 Reagovat na změny trhu 

 Sledovat inovace v používaných matriálech, technologií a výrobních procesů 

 Školit své zaměstnance a stále zvyšovat jejich odbornou kvalifikaci 

 Nezanedbávat marketingovou strategii: využívat reklamu, udržovat se v 

povědomí klientů a firem 

 A především odvádět kvalitní práci a zajišťovat ziskovost firmy  

 

Struktura  

 Zdeněk Hošek – vyučen v oboru klempíř  

     řídí chod firmy, získává zakázky, provádí výběr dodavatelů 

 Eliška Hošková – podílí se na chodu firmy,  

kupní smlouvy, nabídky, fakturace, podklady pro účetnictví 

 Radek Hošek – vyučen v oboru klempíř, pokrývač, tesař, zástupce Zdeňka 

Hoška,  

vlastní certifikáty (okna Velux servis a montáž, Sika, Bramac, Tondach, Roto 

okna 

 Martin Dvorský – vyučen strojní mechanik, svářecí průkaz, všeobecný 

pracovník 
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 Radek Štěpánek – vyučení v oboru klempíř, všeobecný pracovník 

 

Systémy 

 Moderní technologie, které usnadní práci a následně ji zrychlí 

 Moderní zařízení - svářecí automaty na PVC střechy, falcovací stroje na 

plechové krytiny, montážní plošiny. 

 Školení (Velux okna – servis a montáž, Sika – na jejich materiály, školení 

Bramac, Tondach, Roto okna) – certifikace 

 

Styl 

 Forma demokratické komunikace  

 

Spolupracovníci 

 Kvalifikace 

 Dobré vztahy na pracovišti 

 Loajalita 

 Žádný ze zaměstnanců není nijak problémový 

 Motivací je dobře odvedená práce, která je následně ohodnocena prémií. 

 

Schopnosti 

 Vyučení v oboru, Martin Dvorský je přeškolen ze strojního mechanika na 

klempíře a pokrývače 

 Všichni pracují dobře a kvalitně 

 Radek Hošek -  se specializuje na PVC gumy, střešní okna 

 Radek Štěpánek -  hlavně oplechování na střechách 

 Martin Dvorský -  svářeč, všeobecný pracovník 

 Zdeněk Hošek – plechy 

 

Sdílené hodnoty 

 Budování dobrého jména 

 Dbáno na kvalitu a pečlivost 
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 Rychlost a přesnost 

 Dobře odvedená práce 

 

3.1.2 Porterova analýza 

 

Konkurence 

 Klempířství Kříž (Křenovice) 

 Pokrývačství – klempířství Opluštil (Rousínov) 

 Klempířství a pokrývačství Roman Zouhar (Podbřežice) 

 Klempířství – pokrývačství Zeman a syn (Křižanovice) 

 

Odběratelé (kupující) 

 Liko-s, a.s. – ohýbání a výroba sonorbéry (pohlcovač zvuku, nápad firmy Liko-

s), plechové profily 

 Mirror CZ, spol. sr.o. – výroba, dodávka, montáž parapetů, pravidelně dělají pro 

něj střechy 

 Rojmond, s.r.o. – opláštění cementárny 

 Menoušek – střechy 

 Soukromníci - občané 

 

Substituty 

 V této oblasti podnikání je velký výběr materiálů a technologií. Lze si zvolit 

z velkého výběru produktů ty, které požadavkům klienta nejlépe vyhovují a jsou 

pro jeho potřeby nejvhodnější z hlediska ceny i kvality. Například ve výběru 

střešních krytin jsou tašky Bramac lepší a kvalitnější a jsou v podobné cenové 

relaci jako méně kvalitní tašky Mediterran. Okna Velux jsou kvalitnější a jako 

jejich náhražku můžeme zvolit okna FAKRO, které jsou méně kvalitní, ale jsou 

levnější. 

 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

 Nová konkurence se na trhu objevuje, ale většinou se jen těžce prosazuje a tak 

brzy zaniká 
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3.1.3 SLEPT analýza 

 

S - Sociální faktor 

Přes potíže způsobené finanční a ekonomickou krizí od roku 2008, které se obecně 

odrazily i v celém stavebnictví, v této firmě neshledali pokles zájmu o klempířské 

služby. Firma ale naráží na velké problémy s dobře odvedenými a přesto nezaplacenými 

zakázkami, které by dokázali menší nestabilní firmu ekonomicky položit. Z toho 

důvodu firma zavedla povinné zálohy na pořízený materiál a trvá na částečné platbě 

předem a na sepsání kupní smlouvy se zákazníky z důvodu uznání závazků pro případné 

potřeby soudního vymáhání.  

 

L – Legislativní faktor 

Jako v každém oboru podnikání, tak i v této oblasti je nutné sledovat změny 

v legislativě. Od začátku podnikání se již několikrát změnila sazba DPH, sazba daně 

z příjmu, povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, silniční 

daně, mýtné. V součtu to vše nepříznivě ovlivňuje finanční stabilitu firmy.  

 

E – Ekonomický faktor 

Finanční krize se na podnikání této firmy negativně nepodepsala. Spíše odstranila 

některou její konkurenci. Přesto stoupající ceny energií, plynu a pohonných hmot, tedy 

vstupní náklady podnikání, ovlivňují ekonomiku firmy. 

A navíc trh tlačí cenu odvedené práce dolů.  

 

P – Politický faktor 

Nestabilní politické prostředí a nedůvěra k politickým představitelům, korupční 

prostředí, nedostatečná ochrana domácího trhu, nedůvěra v právní ochranu, nedostatek 

státních investic – to vše negativně ovlivňuje ve všech sférách drobné podnikání.   Ze 

strany politiků se marně čeká již několik let na slibovanou podporu drobných a 

středních podnikatelů, kteří by měli být páteří naší ekonomiky. V současné době 

dochází k opaku: monopoly a oligopoly mají potřebnou politickou podporu. Navíc 

levné výrobky dovážené ze zahraničí, především z Číny, kde levnou produkci 
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zabezpečuje levná pracovní síla nebo méně kvalitní výrobky z Polska, vytlačují 

z domácího trhu drobné podnikatele a firmy zanikají.  

 

T – Technologický faktor 

Nové technologie v oboru příznivě ovlivňují chod firmy a kvalitu provedené práce, šetří 

čas a peníze.  

 Svářecí automat na PVC střechy LEISTER 

 Falcovací stroj na plechové krytiny 

 Montážní plošina 

 Vykružovací stroj 

 Ohýbačka s podélnými nůžkami (6 metrů) 

 Odvíječ svitků 

 Svářecí pistol LEISTER 

 

Tab.2: SWOT analýza 

 

Vnitřní 

prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalita 

 Dobré jméno 

 Lokalita z důvodu malé 

konkurence 

 Odbornost 

 Vybavení, technologie 

 Rychlost práce 

 Rodinná firma 

 Počasí 

 Porucha strojů 

 Rodinná firma 

 

Vnější 

prostředí 

Příležitosti Hrozby 

 Více spolupracujících 

stavebních firem 

 Modernější technologie 

 Noví zaměstnanci, nejlépe 

tesaři 

 Nedodání materiálu nebo 

dodání jiného materiálu než 

bylo původně objednáno 

 Konkurence 

 Zdražení materiálu 

 Porucha strojů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tab.3: Zhodnocení alternativ-živnostenské podnikání 

 

Živnostenské podnikání 

Výhody Nevýhody 

Nemusí se vytvářet základní 

kapitál 

Ručení celým svým majetkem 

Rychlé vyřízení živnostenského 

listu 

Menší důvěryhodnost v bankách, 

u investorů aj. při vystupování 

pouze jako fyzická osoba 

Nízké poplatky za vyřízení 

živnostenského listu (1.000Kč) 

Jako fyzická osoba živnostník 

nemůže zaměstnat manželku 

Malé administrativní zatížení Fyzická osoba jedná pouze na 

vlastní jméno 

Vedení pouze daňové evidence V případě, že FO přesáhla za 

předcházející kalendářní rok 

obratu nad 15.000.000Kč musí 

vést účetnictví  

Sazba daně 15% je nižší než u 

právnických osob 

Možná spolupráce s více firmami Mají nižší procentuální odvody 

na sociální a zdravotní pojištění 

než u zaměstnance. Tím pádem 

budou mít nižší důchod oproti 

zaměstnaneckému poměru. 

Menší dohled finančního úřadu Sociální a zdravotní pojištění není 

u FO daňově uznatelný náklad 

tudíž si ho nemůžu zahrnout do 

nákladů a tím pádem se sociální 

pojištění připočítá k příjmům a 

zdaňuji to vše. 

Možnost uplatnit si paušální 

výdaje 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tab.4: Zhodnocení alternativ- společnost s ručením omezeným 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z následujících tabulkových porovnání jsem došla k závěru, že výhodnější variantou 

pro založení, je společnost s ručením omezeným. Nevýhody jakými jsou zdlouhavé 

vyřizování, vyšší sazba daně či vyšší dohled ze strany finančního úřadu je podle mého 

hlediska vykompenzován ručením jen do výše svých nesplacených vkladů nebo tím, že 

jednatel se může zaměstnat a tím pádem bude mít i vyšší důchodové pojištění oproti 

živnostenskému podnikání. 

 

 

Společnost s ručením omezeným 

Výhody  Nevýhody 

Ručení jen do výše svých 

nesplacených vkladů 

Zdlouhavé vyřizování 

Jedná se zde obchodním jménem Vyšší sazba daně 19% jak u 

fyzické osoby 

Je zde více společníků Větší administrativní zatížené 

Jednatel společnosti může 

zaměstnat sám sebe, tím pádem 

má vyšší odvody na sociálním a 

zdravotním pojištění a jde mu 

více peněž na důchodové 

pojištění. 

Vedení účetnictví 

Větší důvěryhodnost pro 

obchodní partnery i bankovní 

instituce 

Nutnost vysokého základního 

kapitálu (200.000Kč) 

Hodnota společnosti se v určitém 

časovém horizontu zvyšuje, je 

zde lepší možnost převoditelnosti 

na jinou osobu 

Společnost ručí celým svým 

majetkem 

  Vyšší dohled ze strany finančního 

úřadu 

Nutnost auditu 
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4 Podnikatelský plán 

 

4.1 Titulní strana 

Základní informace o společnosti: 

 

Jméno společnosti: Střechy Hošek, s.r.o. 

Sídlo: Široká 616, Křenovice 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Internetové stránky: www.strechyhosek.cz 

E-mail: klemp.hosek@volny.cz 

Jednatelé: Zdeněk Hošek 

      Široká 616, Křenovice 

      IČO: 416138 13  

      DIČ: CZ 58 11 09 16 60  

      Vklad do společnosti: 100.000 Kč  

    

 

      Radek Hošek 

      Široká 616, Křenovice 

      IČO: 74809385  

      Vklad do společnosti: 100.000 Kč 

 

Počet zaměstnanců: 5 

Předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií 

           Pokrývačství, tesařství 

           Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3   

           živnostenského zákona 

           Pronájem vysokozdvižné pracovní plošiny 

 

Jednatelé společnosti mají dostatečné vzdělání pro výkon předmětu podnikání.  

http://www.strechyhosek.cz/
mailto:klemp.hosek@volny.cz
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4.2 Exekutivní souhrn 

Protože podnikatelský plán nebudu prezentovat investorům nebo bankám, rozhodla 

jsem se ho ze struktury podnikatelského plánu vynechat. 

 

4.3 Analýza trhu 

Tuto část si rozdělím na analýzu prostředí, kde se podnik sídlí. Dále na konkurenci, 

která se v okolí nachází a v neposlední řadě na zákazníky, kteří budou dané služby či 

výrobky poptávat.  

 

4.3.1 Analýza prostředí podniku 

Obec Křenovice se nachází tři kilometry jihozápadním směrem od města Slavkov u 

Brna. Nachází se v oblasti historického slavkovského bojiště a Ždánického lesa. Protéká 

jimi potok Rakovec. Obec patří k jednomu z největších archeologických nalezišť 

v regionu. K významným symbolům obce patří pečeť, znak a prapor. Pečeť, která byla 

ve tvaru křenového listu, dala i příznačný název obci Křenovice. První písemné 

záznamy byly nalezeny na začátku 14. století, kde se uvádí, že Křenovice patřily 

k majetku pánů z Deblína. Od 16. století se stávají součástí slavkovského panství. Mezi 

dominanty obce patří též kostel svatého Vavřince z 13. století (na počest se každoročně 

v obci pořádají Vavřinecké hody), který byl ve 14. století zrekonstruován a přistavěli se 

presbytář a věž. V roce 1885 kostel podstoupil barokní úpravy. Vedle kostela se nachází 

i barokní socha svatého Jana Nepomuckého.  

Obec je spojována se slavnou bitvou tří císařů. Najdeme zde několik připomínek této 

události, například kříž tyčící se nad hromadným hrobem nebo památník, který se 

nachází na místě zvané Krchůvek, sloužící jako památka věnována obětem války. 

Velice navštěvovaným místem je statek, kde se schovával velitel spojeneckých vojsk 

Kutuzov. Ročně tuto památku navštíví stovky návštěvníků.  
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V současné době dle výsledků statistického úřadu z posledního sčítání lidu k 31.12. 

2010, je stav obyvatelstva 1.831
16

. V obci můžeme najít obecní úřad, mateřskou školu, 

základní školu, poštu, koupaliště, sportovní halu, ale také otevřená sportoviště. Nachází 

se zde i základní služby uspokojující potřeby obyvatelstva, ale i jejich společenské 

vyžití. Jsou jimi kosmetické služby, kadeřnictví, cukrárna, květinářství, restaurace, 

trafika, jazykové kurzy, obchod se smíšeným zbožím a jiné. Obec má také nově 

zrekonstruovanou kanalizaci, vlastní vodovod a plyn. Od roku 2005 je obec zařazena do 

Integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje. Proto má dobré jak vlakové, 

tak autobusové spojení do okolních měst. Obec se může také pochlubit diplomem za 

první místo v soutěži Vesnice roku a dále modrou stuhou za společenský život. 

 

4.3.2 Analýza konkurence 

Přímo v obci Křenovice se nachází celkem 3 konkurenti firmy Střechy Hošek, kteří se 

zabývají stejnou či podobnou činností. Dále v okolí do 30-ti kilometrů od obce se 

nachází zhruba 33 konkurentů jak už přímých tak i nepřímých.  

Pro podrobnější popis jsem si vybrala konkurenty, kteří sídlí v blízkosti firmy a jsou 

jejich přímou konkurencí. 

 

Klempířství Kříž 

Firma se nachází přímo v obci Křenovice. Nabízí klempířské a pokrývačské práce. Dále 

pak se zabývá prodejem a také montáží střešních oken. Výkon jejich práce je zaměřen 

jak na město Brno tak i na jeho okolí. Můžeme si vybrat z nabídky střešních krytin 

například Bramac, Tondach, KM-Beta, asfaltové šindele a jiné. U střešních oken, jde 

především o Prima fenestra nebo Velux.  

 

 

 

 

                                                 
16

  Databáze demografických údajů za obce ČR. Český statistický úřad [online]. 

Praha 10: Český statistický úřad, © 2012 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm 
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Pokrývačství – klempířství Opluštil 

Firma sídlí na okraji města Rousínov. Zabývá se pokrývačskou a tesařskou prací, izolací 

střech a montáží střešních oken. Je také členem Cechů klempířů, pokrývačů a tesařů. 

Tento Cech znamená, že se firma zavázala ctít pravidla této organizace a tj. „zásada 

slušného a čestného chování v podnikání, profesní zdatnost a zásada etiky“.
17

 

Využívá materiálů firem Rova, Velux, Bramac, Vedag, Linda, Mediterran a další. 

 

 

Klempířství a pokrývačství Roman Zouhar 

Klempířství a pokrývačství se nachází ve městě Rousínov. Je to firma působící od roku 

1999, kdy jejich původním záměrem bylo pouze klempířství a pokrývačství. Po nabrání 

mnoha zkušeností se firma rozšířila o další služby, a to o tesařské a izolatérské práce. 

Zaměřují se na provádění nových střech, ale i rekonstrukcí střech starých, a to jak na 

rodinných domech, tak u průmyslových staveb.  

 

Klempířství – pokrývačství ZEMAN a SYN 

Jedná se o rodinnou firmu nacházející se v Křižanovicích. Firma je na trhu již od roku 

1992 a provádí klempířské a pokrývačské práce popřípadě i tesařské. Specializují se i na 

památkové objekty. Své služby nabízí jak v okrese Vyškov, tak i v městě Brně. 

Materiály se kterými pracují, jsou pozink, titanzinek, hliník, měď, barevný pozinkovaný 

plech aj.  

 

4.3.3 Analýza zákazníků 

Zákazníky Střechy Hošek, s.r.o. jsou všichni ti, kteří potřebují výstavbu střechy nové 

nebo rekonstrukci střechy staré. Mimo pokrývačských služeb nabízí výrobu typických 

či atypických klempířských prvků. Pro firmu Likos, vyrábí klempířské prvky jako 

například sonorbéry, profily. Pro další firmu Rojmont vyrábí opláštění pro halu 

cementárny a pro společnost Mirror střechy a parapety.   

                                                 
17

  Informace o cechu. Cech klempířů, pokrývačů a tesařů [online]. Plzeň: 

Xcreative - webdesign., © 2011 [cit. 2012-05-11]. Dostupné z: http://www.cech-

kpt.cz/cz/informace-o-cechu/ 
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4.4 Popis podniku 

Pan Zdeněk Hošek byl vyučen v oboru klempíř a v roce 1976 se zaměstnal v Okresním 

stavebním podniku ve Slavkově u Brna. Po roce 1989 došlo k rozpadu a rozprodeji 

tohoto podniku. Pan Hošek odkoupil část strojů, které byli vhodné pro jeho 

podnikatelský záměr. V roce 1992 získal živnostenský list a zápis do živnostenského 

rejstříku se sídlem v Křenovicích. Začal sledovat veškeré novinky ve svém oboru, nové 

technologie a postupy při tvorbě střech.  Postupně se vypracoval a vybudoval svou 

živnost s několika zaměstnanci.  Nyní jako jediní ve svém okolí disponují špičkovým 

vybavením. 

Firma se specializuje na provádění všech druhů střešních plášťů u novostaveb, 

rekonstrukcí rodinných domů, ale i historických a průmyslových objektů. Rozšířili své 

služby na klempířské a pokrývačské s tím, že jsou schopni zajistit i tesařské práce. Od 

roku 2009 firma nabízí dodávku plochých střech z PVC.  

 

V současné době se pan Hošek se synem rozhodují, zda je lepší zůstat na trhu jako 

fyzická osoba či změnit právní formu na osobu právnickou. Na základě vypracování 

podnikatelského plánu pro společnost s ručením omezeným se budu snažit potvrdit či 

vyvrátit jejich rozhodnutí. 

 

4.4.1 Odborná praxe a zkušenosti 

Pan Zdeněk Hošek má 35-ti leté zkušenosti v oboru. Už jako učeň se podílel na 

klempířských pracích a vypomáhal a zaučoval se u známého, který byl v oboru již 

dlouho, a proto mu předával hodně svých zkušeností. Poté pracoval jako zaměstnanec v 

již zmiňovaném Okresním stavebním podniku jako klempíř a pokrývač. Když došlo k 

rozpadu podniku, udělal si pan Hošek živnost na klempířství a opravu karoserií a začal 

podnikat na své jméno. Zprvu měl menší zakázky v podobě rodinných domků, ale poté 

získal velkou zakázku, která se týkala výstavby střechy na hypermarketu Globus, v 

Brně. Za utržené peníze si mohl nakoupit příslušné technologie pro rozvoj firmy. 

Například vysokozdvižnou plošinu, kterou používá při svých pracích, ale také ji 

pronajímá. Z toho důvodu si musel udělat další živnost, a to na pronájem vysokozdvižné 

pracovní plošiny. Tato plošina byla pro něj velice výhodná, protože v té době ji mělo 
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opravdu jen několik živnostníků. Potom si udělal živnost na pokrývačství, tesařství. 

Nyní se specializuje na kompletní úpravy střech. 

 

Syn Radek Hošek, je také vyučen v oboru klempíř, pokrývač, tesař. Při studiu chodil na 

brigády ke svému otci, kde se učil jak svůj obor aplikovat v praxi. Po škole u něj začal 

pracovat na plný úvazek. Nyní má za sebou pětiletou praxi a pomalu se učí přebírat 

povinnosti po svém otci, aby v budoucnu mohl vést podnik s jeho minimálními zásahy. 

Z hlediska toho, že pan Hošek má plno zkušeností a praxi a za dobu svého podnikáni, si 

nastřádal dostatečný majetek, byla by pro něj vhodná právě právní forma společnosti s 

ručením omezeným. Jak pan Zdeněk Hošek tak i Radek Hošek mají dostatečné finance 

na složení základního kapitálu.  

 

4.4.2 Umístění podniku 

Provozovna se nyní nachází přímo v místě bydliště pana Hoška, v obci Křenovice. Mají 

zde postavený rodinný dům, na jehož pozemku se nachází i dílna. Díky tomu, že se 

dílna nachází na jejich soukromém pozemku, nemusí platit za pronájem dílny, jak by 

tomu bylo, kdyby bydleli například ve městě, kde je problém sehnat prostory k výkonu 

činnosti. Platí pouze daň z nemovitostí, a to za stavbu používanou pro podnikatelskou 

činnost a pojištění proti podnikatelským rizikům. Tím ušetří ročně na výdajích a mohou 

si dovolit za ušetřené peníze nakoupit například nové technologie či jiné potřeby nutné 

k jejich práci.    

 

 

4.5 Výrobní a obchodní plán 

Firma Střechy Hošek se zabývá, jak výrobním tak i obchodním plánem. Do výrobního 

plánu spadají proto, že si pomocí vlastních strojů vyrábí klempířské prvky. 

Do obchodního plánu se řadí jejich hlavní podnikatelská činnost - opravy a 

rekonstrukce střešních krytin. Dodavatelé, jim zajišťují nutný materiál pro výkon jejich 

práce. 
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4.5.1 Výrobní plán 

Do tohoto plánu spadá, jak už je napsáno výše, vlastní výroba typických či atypických 

klempířských prvků.   

Mezi typické klempířské prvky patří výroba a oplechování atik, parapetů, úžlabí, 

okapových plechů, lemování, závětrných lišt, oplechování komínů, prostupy střech, 

odpadní trouby a mnohá další. Tyto prvky jsou nutné pro jejich každodenní práci. Mimo 

toho se specializují i na výrobu takzvaných atypických klempířských prvků. 

Objednávky přijímají jak od různých firem, tak fyzických osob, které požadují výrobky 

pro soukromé účely. Mezi takovéto požadavky patří výroba měděné střechy udírny, 

plechové stříšky na komín, urna na hřbitov a jiné. Nejčastěji spolupracují s firmou Liko-

s, pro které pravidelně vyrábí sonorbéry či profily. Jedná se o vlastní nápad firmy Liko-

s, která jim zadá přesné parametry a instrukce, jak má výrobek vypadat a na základě 

toho je vyráběn.  

 

4.5.2 Obchodní plán 

Do obchodního plánu zařadíme jejich hlavní podnikatelskou činnost, a to opravy a 

rekonstrukce střešních krytin. Aby však mohli být konkurenceschopní, potřebují 

pracovat co nejlépe, odvádět svou práci precizně a v dohodnutých termínech. K tomu 

potřebují spolehlivé dodavatele, kteří jim zajistí kvalitní materiál a jeho včasné a 

správné dodání. Zde uvedu výčet dodavatelů, se kterými firma spolupracuje.  

 

4.5.2.1 Dodavatelé kompletního střešního sortimentu 

Své dodavatele si firma postupně vybírala, a to na základě dobrých zkušeností s nimi 

jak už v oblasti dodávání materiálu, tak i z hlediska lepší cenové nabídky. Nabídka 

kompletního střešního sortimentu ušetří jak čas, tak i peníze. Pro velkoodběratele jsou 

zde připraveny slevy. Finančně ušetří víc, než kdyby odebírali materiál přímo od 

výrobce. 

 

První chodská, spol. sr.o. 

Sídlo společnosti: Klenčí pod Čerchovem 320, 354 34 Klenčí pod Čerchovem 

Pobočka na jižní Moravě: Vysoké Popovice 254, 664 84 Vysoké Popovice 
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Nejčastěji odebíraný materiál:  

 Střešní tašky 

 Střešní latě 

 PVC fólie pro ploché střechy 

Přímo s První chodskou má společnost Střechy Hošek nejlepší zkušenost. Perfektní 

jednání. 

 

ProEx 2000 spol. sr.o. 

Sídlo společnosti: Veslařská 25, 637 00 Brno-Jundrov 

Nejčastěji odebíraný materiál: 

 Střešní okna 

 Plechy 

 

4.5.2.2 Dodavatelé doplňkového sortimentu pro střechy 

 

Coleman S.I.,a.s.  

Sídlo společnosti: Smetanova 1484, 75 501 Vsetín 

Pobočka jižní Morava: Moravanská 224, 619 00 Brno-Přízřenice 

Nejčastěji odebíraný materiál: 

 asfaltové pásy 

 doplňky pro ploché střechy 

 trapézové plechy 

 

Roof Trade, s.r.o.  

Sídlo společnosti: Šmahova 115, 602 00 Brno 

Nejčastěji odebíraný materiál: 

 Tmely 

 Lepidla a pěny 

 nářadí 

 Lehká střešní krytina ( Lindab, Satjam, Ruukki,..) 
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4.5.2.3 Dodavatel komínových vložek a izolovaných komínů 

 

Kaminoflex, s.r.o. 

Sídlo společnosti: Heršpická 758, 656 92 Brno 

Nejčastěji odebíraný materiál: 

 pevné komínové vložky a jejich příslušenství 

 samostatné kouřovody od spotřebičů do komínů 

 třívrstvé fasádní komíny 

 třívrstvé volně stojící komíny 

 krbové odkouření 

 

4.6 Marketingový plán 

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu. Jakým způsobem dáme 

vědět o své společnosti, o práci kterou vykonáváme. Pro tuto část jsem si vybrala jako 

nejlepší obraz o záměru firmy Marketingový mix 5P. Jelikož se však jedná o již 

zaběhlou firmu, mohu si dovolit vyhodnotit, který způsob propagace se zatím nejvíce 

osvědčil a na čem by se dalo ještě zapracovat. 

 

4.6.1 Marketingový mix 5P 

 

 Produkt 

 Firma nabízí kvalitní materiály. Zákazník má možnost si vybrat z mnoha druhů 

 střešní krytiny, ale i ostatních doplňků. Je zde možnost výběru jak z léty 

 prověřených materiálů, tak i z nových produktů, kteří dodavatelé nabízejí. Na 

 základě představ zákazníka, ale i na základě zkušeností firmy, jsou schopni 

 nabídnout, ale i usměrnit požadavky zákazníka tak, aby mohli vybrat nejlepší 

 možnou variantu pro jejich střechu.  
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 Ceny 

Cenové nabídky se liší dle individuálních požadavků zákazníků.  Záleží na tom, 

jak je střecha členitá, přístupná, na její velikosti a dalších parametrech. 

 

 Místo 

Firma se nachází v obci Křenovice. Leží poblíž hlavní cesty směrem na Slavkov 

u Brna a poblíž se nachází i vlakové nádraží. Tudíž má dobrou dostupnost. 

 

 Propagace 

Společnost má vytvořené webové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o 

historii firmy, pracovní náplni, ukázky prací a jsou zde i reference od zákazníků.  

Dále je reklama umístěna na portálu Firmy.cz. a na obdobných internetových 

stránkách a v místním zpravodaji Slavkova. 

Sama osobě dobrou reklamou je jejích kvalitně odvedená práce, které si všímají 

lidé z blízkého okolí. 

 

 Zákazníci 

Společnost Střechy Hošek se zaměřuje na každého, kdo potřebuje rekonstrukci 

nové střechy či opravu střechy staré. Jelikož firma patří do kategorie kvalitně 

odvedené práce, ale nikoliv zbytečně předražené, mohou si je dovolit využít jak 

lidé, kteří nejsou příliš solventní, tak i lidé, kteří jsou více nároční. Každopádně 

kvalita práce se lišit nebude. 

 

4.7 Organizační plán 

Podrobnosti organizačního plánu jsem uvedla již v analýze 7S. V této části se zaměřím 

na organizační schéma firmy, otevírací dobu, umístění provozovny a ceník jednotlivých 

služeb.  
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Obrázek 2:  Organizační schéma: 

 

 

 

 

                                                        

                                                                                  

      

 

                    

               

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Firma Střechy Hošek, s.r.o. se nachází v obci Křenovice na ulici Široká 616.  

Otevírací doba: Pondělí -  Pátek od 7 hodin do 18 hodin 

    Sobota -  od 9 hodin do 15 hodin 

    Neděle – zavřeno 
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Martin Dvorský 

klempíř 
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4.7.1 Ceník 

 

      Tab.5: Fixně stanovené ceny 

      Zdroj: vlastní zpracování na základě nabídek společnosti Střechy Hošek, s.r.o.  

 

     Tab.6: Variabilně stanovené ceny 

     Zdroj: vlastní zpracování na základě nabídek společnosti Střechy Hošek,s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

Popis položky Cena za MJ bez DPH DPH Cena za MJ s DPH

385,00 Kč 14% 438,90 Kč

Žlab pozink rš.330 187,00 Kč 14% 213,18 Kč

Okapnička rš.200 50,00 Kč 14% 57,00 Kč

Montáž tašky 95,00 Kč 14% 108,30 Kč

Řezání tašky 100,00 Kč 14% 114,00 Kč

Lemování zdí rš.250 205,00 Kč 14% 233,70 Kč

Oplechování komína 835,00 Kč 14% 951,90 Kč

Demontáž+montáž Velux 14%

Montáž hřebenáčů 80,00 Kč 14% 91,20 Kč

PVC Sika tl.1,5mm

(materiál+práce)

1 250,00 Kč 1 425,00 Kč

Popis položky Cena za MJ bez DPH DPH Cena za MJ s DPH

Režie+doprava 14%

Folie+stř.latě 40/50 152,00 Kč 14% 173,28 Kč

Demontáž tašky 45,00 Kč 14% 51,30 Kč

Demontáž stř.latí+klemp.prvků 170,00 Kč 14% 193,80 Kč

Plechová krytina 425,00 Kč 14% 484,50 Kč

Spojovací materiál 14%

2 000,00 Kč 2 280,00 Kč

1 950,00 Kč 2 223,00 Kč
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4.8 Finanční plán 

Finanční plán je sestaven na pět let dopředu. Uvádím zde: 

 Výpočet mezd pro pět zaměstnanců 

 Náklady firmy pro jednotlivá léta 

 Předpokládané výnosy 

 Výsledek hospodaření za běžné období 

 Výpočet daně z příjmu 

 

Nejedná se o začínající firmu, ale o firmu, která je již dlouhodobě na trhu, tudíž není 

sestavená rozvahu a neuvádím počáteční náklady na rozjezd firmy. Pouze se 

zaměřuji na výkaz zisku a ztráty po dobu pěti let s přihlédnutím na budoucí rozvoj 

firmy. 

Společnost má dostatek vlastních zdrojů, proto nemusí využívat cizí zdroje na 

financování, jako je například úvěr od bankovních institucí.  

 

Výpočet mezd - měsíční 

Radek Štěpánek+Zdeněk Hošek 

Podepsaná pracovní smlouva, podepsané prohlášení k dani, 2 vyživované děti 

 

 Hrubá mzda     20.000Kč 

 Sociální pojištění (6,5%)   1.300 Kč 

 Zdravotní pojištění (4,5%)   900 Kč 

 Superhrubá mzda    26.800 Kč 

 Záloha na daň     4.020 Kč 

 Sleva na poplatníka    2.070 Kč 

 Daň po slevě     1.950 Kč 

 Daňové zvýhodnění na děti   2.234 Kč 

 Daň po slevě     0 Kč 

 Daňový bonus     284 Kč 

 Čistá mzda     18.084 Kč  
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Radek Hošek+Martin Dvorský 

Podepsaná pracovní smlouva, podepsané prohlášení k dani, bezdětní. 

 

 Hrubá mzda     20.000 Kč 

 Sociální pojištění (6,5%)   1.300 Kč 

 Zdravotní pojištění (4,5%)   900 Kč 

 Superhrubá mzda    26.800 Kč 

 Záloha na daň     4.020 Kč 

 Sleva na poplatníka    2.070 Kč 

 Daň po slevě     1.950 Kč 

 Čistá mzda     15.850 Kč 

 

 

Hodinová mzda 

Paní Hošková 

Podepsána pracovní smlouva, podepsala prohlášení k dani, 2 vyživované děti, hodinová 

mzda.  

 

Odpracováno 20 směn po 4 hodinách za 100Kč/hod.   8.000 Kč 

Za 2 dny dovolené (70Kč * 8)      560 Kč 

Celkem hrubá mzda činí       8.560 Kč 

Sociální pojištění (6,5%)       557 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5%)       386 Kč 

Superhrubá mzda        11.500 Kč 

Záloha na daň         1.725 Kč 

Sleva na poplatníka        2.070 Kč 

Daň po slevě         2.070 Kč 

Daňové zvýhodnění na děti       2.234 Kč 

Daň po slevě         0 Kč 

Daňový bonus         2.234 Kč 

Čistá mzda         9.851 Kč 
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4.8.1 V prvním roce podnikání 

Společnost se nyní nachází ve fázi, kdy se jejímu podnikání daří. V tomto prvním roce 

vycházím ze skutečných výsledků hospodaření společnosti a v následujících letech je 

budu obměňovat na základě mých předpokladů pro jejich vývoj jak už z hlediska 

ekonomických, legislativních či jiných intervencí, které mohou ovlivnit výsledek 

hospodaření této společnosti.  

 

Střechy Hošek, s.r.o. každoročně poskytují dar kulečníkovému klubu BC Berentzen 

Ponětovice v hodnotě 30.000 Kč.  

 

Výnosy       

Tržby z prodeje služeb     4.571.709 Kč 

Tržby za vlastní výrobky     650.000 Kč   

Celkem       5.221.709 Kč 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu   1.917.553 Kč 

Spotřeba energie   40.000 Kč 

Ostatní služby    500.622 Kč 

Mzdové náklady   1.062.720 Kč 

Daň silniční    6.300 Kč 

Daň z nemovitostí   2.940 Kč 

Zákonné sociální pojištění  198.480 Kč 

Dary     30.000 Kč 

Celkem    3.758.615 Kč 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním (5.221.709Kč - 3.758.615Kč) =  

= 1.463.094 Kč 

Odečitatelné položky – dary (max. 5% ze základu daně sníženého podle §34 zákona o 

daních z příjmů) = 30.000 Kč 

Základ daně snížený o dar = 1.433.094 Kč 

Daň (19%) = 1.433.094*0,19 = 272.288 = (zaokrouhl.na tisíce dolů)= 272.000 Kč 
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Disponibilní zisk = 1.463.094 – 272.000 = 1.191.094 Kč 

 

4.8.2 V druhém roce podnikání 

V tomto roce firma dostala velice lukrativní nabídku. Jedná se o střechu z PVC krytiny 

a rozměry střechy budou 2000m
2
. Tím pádem se zvýší tržby z prodeje služeb a naopak 

narostou náklady v oblasti spotřeby materiálu. 

 

 

Výnosy       

Tržby z prodeje služeb     6.500.000 Kč 

Tržby za vlastní výrobky     900.000 Kč   

Celkem       7.400.000 Kč 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu   3.100.000 Kč 

Spotřeba energie   40.000 Kč 

Ostatní služby    580.000 Kč 

Mzdové náklady   1.062.720 Kč 

Daň silniční    6.300 Kč 

Daň z nemovitostí   2.940 Kč 

Zákonné sociální pojištění  198.480 Kč 

Dary     30.000 Kč 

Celkem    5.020.440 Kč 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním (7.400.000Kč – 5.020.440Kč) =  

= 2.379.560 Kč 

Odečitatelné položky – dary (max. 5% ze základu daně sníženého podle §34 zákona o 

daních z příjmů) = 30.000 Kč 

Základ daně snížený o dar = 2.349.560 Kč 

Daň (19%) = 2.349.560*0,19 = 446.416 = (zaokrouhl.na tisíce dolů)= 446.000 Kč 

Disponibilní zisk =2.379.560 – 446.000 = 1.933.560 Kč 
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4.8.3 Ve třetím roce podnikání 

Firma již delší dobu přemýšlí nad tím, že vezme k sobě do týmu nového zaměstnance – 

tesaře. Do této doby si mohli dovolit vybrat z nabídek, kde se jednalo pouze o 

klempířské práce nyní s novým zaměstnancem si mohou dovolit vzít i nabídky, kde jsou 

nutné zprvu tesařské práce a poté pokrývačské. Tím pádem má firma více nabídek. 

Zvýší se náklady v oblasti mezd a spotřeby materiálu, ale naproti tomu se zvýší výnosy 

ze služeb.  

 

Výpočet mezd - měsíční 

Nový zaměstnanec – tesař 

Podepsaná pracovní smlouva, podepsané prohlášení k dani, 1 vyživované dítě. 

 

 Hrubá mzda     20.000Kč 

 Sociální pojištění (6,5%)   1.300 Kč 

 Zdravotní pojištění (4,5%)   900 Kč 

 Superhrubá mzda    26.800 Kč 

 Záloha na daň     4.020 Kč 

 Sleva na poplatníka    2.070 Kč 

 Daň po slevě     1.950 Kč 

 Daňové zvýhodnění na děti   1.117 Kč 

 Daň po slevě     833 Kč 

 Daňový bonus     0 Kč 

 Čistá mzda     16.967 Kč  

 

 

Výnosy       

Tržby z prodeje služeb     5.500.000 Kč 

Tržby za vlastní výrobky     680.000 Kč   

Celkem       6.180.000 Kč 
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Náklady 

Spotřeba materiálu   2.500.000 Kč 

Spotřeba energie   40.000 Kč 

Ostatní služby    520.000 Kč 

Mzdové náklady   1.082.720 Kč 

Daň silniční    6.300 Kč 

Daň z nemovitostí   2.940 Kč 

Zákonné sociální pojištění  280.080 Kč 

Dary     30.000 Kč 

Celkem    4.462.040 Kč 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním (6.180.000Kč – 4.462.040Kč) =  

= 1.717.960 Kč 

Odečitatelné položky – dary (max. 5% ze základu daně sníženého podle §34 zákona o 

daních z příjmů) = 30.000 Kč 

Základ daně snížený o dar = 1.687.960 Kč 

Daň (19%) = 1.717.960*0,19 = 326.412 = (zaokrouhl.na tisíce dolů)= 326.000 Kč 

Disponibilní zisk =1.717.960 – 326.000 = 1.391.960 Kč 

 

 

 

4.8.4 Ve čtvrtém roce podnikání 

 

Výnosy       

Tržby z prodeje služeb     4.600.000Kč 

Tržby za vlastní výrobky     480.000 Kč   

Celkem       5.080.000 Kč 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu   1.900.000 Kč 

Spotřeba energie   40.000 Kč 
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Ostatní služby    495.000 Kč 

Mzdové náklady   1.082.720 Kč 

Daň silniční    6.300 Kč 

Daň z nemovitostí   2.940 Kč 

Zákonné sociální pojištění  280.080 Kč 

Dary     30.000 Kč 

Celkem    3.837.040 Kč 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním (5.080.000Kč – 3.837.040Kč) =  

= 1.242.960 Kč 

Odečitatelné položky – dary (max. 5% ze základu daně sníženého podle §34 zákona o 

daních z příjmů) = 30.000 Kč 

Základ daně snížený o dar = 1.212.960 Kč 

Daň (19%) = 1.242.960*0,19 = 236.162 = (zaokrouhl.na tisíce dolů)= 236.000 Kč 

Disponibilní zisk =1.242.960 – 236.000 = 1.006.960 Kč 

 

 

4.8.5 V pátém roce podnikání 

Výnosy       

Tržby z prodeje služeb     5.100.000 Kč 

Tržby za vlastní výrobky     520.000 Kč   

Celkem       5.620.000 Kč 

 

Náklady 

Spotřeba materiálu   2.200.000 Kč 

Spotřeba energie   40.000 Kč 

Ostatní služby    515.000 Kč 

Mzdové náklady   1.082.720 Kč 

Daň silniční    6.300 Kč 

Daň z nemovitostí   2.940 Kč 

Zákonné sociální pojištění  280.080 Kč 
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Dary     30.000 Kč 

Celkem    4.157.040 Kč 

 

Výsledek hospodaření před zdaněním (5.620.000Kč – 4.157.040Kč) =  

= 1.462.960 Kč 

Odečitatelné položky – dary (max. 5% ze základu daně sníženého podle §34 zákona o 

daních z příjmů) = 30.000 Kč 

Základ daně snížený o dar = 1.232.960 Kč 

Daň (19%) = 1.462.960*0,19 = 277.962 = (zaokrouhl.na tisíce dolů)= 277.000 Kč 

Disponibilní zisk =1.462.960 – 277.000 = 1.185.960 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

5 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo srovnání výhod a nevýhod dvou právních forem 

podnikání. Živnostenského podnikání a společnosti s ručením omezeným. Podkladem 

pro toto srovnání mi sloužily informace o podnikání v oboru klempířství a pokrývačství, 

které mi poskytla firma pana Hoška.  

Při hledání výhod a nevýhod bylo nutné se zamýšlet komplexněji nad všemi aspekty, 

které dnešní podnikání determinují. Práce porovnávala formy živnostenského podnikání 

a společnosti s ručením omezeným z hlediska legislativy, daňových zákonů, zabývala se 

analýzou trhu, prostředí podniku, konkurenceschopnosti, analýzou zákazníků, ručení za 

závazky a nutnosti základního kapitálu.  

 

Z provedeného srovnání mi vyplynulo, že výhodnější právní formou podnikání je 

společnost s ručením omezeným. Výhodou je především: 

 Ručení do výše svých nesplacených vkladů 

 Jednatel společnosti může být současně i zaměstnancem své firmy a svými odvody 

na sociálním a zdravotním pojištění si vylepší svůj důchod i nemocenskou.  

 Jako právnická osoba má při jednání se svými obchodními partnery vyšší 

společenskou vážnost.  

 

Ve finančním plánu jsem uvedla pouze předpokládané náklady a výnosy. Pracovala 

jsem s tím, že na firmu nedopadla krize ve stavebnictví. Dalo by se říct, že právě 

naopak. Díky této krizi byly dodavatelé nuceni snížit své ceny za materiál a tím pádem  

firma byla schopna nakoupit za nižší cenu. Proto počítám ve svém podnikatelském 

plánu s tím, že pokud by nenastaly neočekávané situace - zdravotní potíže zaměstnanců 

nebo z hlediska vnějších vlivů nevhodná daňová legislativa či jinak nepříznivá 

ekonomická situace, podnikání by úspěšně pokračovalo i nadále. Struktura jeho 

podnikatelského plánu je dobrým dokumentem i pro případné investory nebo mu může 

zajistit další finanční prostředky nebo dotace od různých institucí nebo státu. 
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