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ABSTRAKT  

 

 

Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v 

ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového 

zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a srovnáním 

jednotlivých forem podnikání. Volba vhodné formy podnikání, následný výběr a srovnání 

je provedeno na základě analýzy jednotlivých typů obchodních společností a zohledněním 

důležitých kritérií. Především jsem se zaměřila na kritérium daňového zatížení. V rámci 

zpracování tohoto tématu je na místě i posouzení vhodného místa - sídla podnikání 

spojeného se zdaněním a tudíž i možností mezinárodního daňového plánování. Cíl práce 

spatřuji ve výběru nejvhodnější formy podnikání potenciálnímu podnikatelskému subjektu. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Master´s thesis deals with possibility of choice different legal forms of business in the 

economic environment of Czech republic and choice of the enterprise which is the most 

suitable from the sight of income tax. I deal with choice of an appropriate type of 

partnership and comparison of different legal forms, which are based on the analysis of 

individual types of partnership by important criteria. Especially I focused on the criterion of 

the tax burden. Besides of the criterion of the tax burden it´s necessary also mention and 

judge the proper place - seat of an individual/a legal entity which is connected with taxation 

to the individual country. And take possibility of international tax planning into 

consideration. The aim of the thesis is to find and choose the most appropriate legal form of 

the enterprise to the potential entrepreneur. 
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1 Úvod 
 

Diplomová práce pojednává o možnostech výběru různých forem podnikání v 

ekonomickém prostředí České republiky a volbě té nejvhodnější z pohledu daňového 

zatížení. Zabývám se výběrem vhodného typu obchodní společnosti a srovnáním 

jednotlivých forem podnikání. Volba vhodné formy podnikání, následný výběr a 

srovnání je provedeno na základě analýzy jednotlivých typů obchodních společností a 

zohledněním důležitých kritérií. Především jsem se zaměřila na kritérium daňového 

zatížení. V rámci zpracování tohoto tématu je na místě i posouzení vhodného místa - 

sídla podnikání spojeného se zdaněním a tudíž i možností mezinárodního daňového 

plánování. Cíl práce spatřuji ve výběru nejvhodnější formy podnikání potenciálnímu 

podnikatelskému subjektu. 

 

Na počátku roku 2008 došlo novele zákona o daních z příjmů a obchodního zákoníku. 

Účinnost reformy od 1.1.2008. Z pohledu fyzických osob došlo k zásadním změnám ve 

zrušení společného zdanění manželů, zvýšení slev na dani a rovné dani. U zaměstnanců, 

zdanění příjmů podle § 6 došlo k daňové novince zavedení super hrubé mzdy. U 

právnických osob došlo ke změně v obchodním zákoníku zejména v oblasti snížení 

sazby daně. 
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2 Vymezení problému a cíle práce 
 
Na začátku mi dovolte, abych vymezila problém, který se pokusím v této práci 

přinejmenším definovat, analyzovat a pokusím se jej vyřešit. Domnívám se, že daňové 

zatížení fyzických i právnických osob v ČR je vysoké. Navíc dochází k ustavičným 

změnám, v jednom roce zvyšování daní, v druhém roce snižování, povětšinou to i 

zdárně kopíruje politickou situaci v zemi a kdo je zrovna u moci. Uvedené změny, 

říkejme jim známějším a populárnějším slovem reformy, jsou povětšinou proklamovány 

jako pro občana přínosné a daňově odlehčující. Pravdou je, že občas je některá změna 

k dobrému, ale většinou je to šikovný instrument, jak poplatníka připravit o víc peněz. 

Problém tedy spatřuji ve vysokém daňovém zatížení. Není potom divu, že nemalý počet  

poměrně velkých a silných společností se rozhodlo v posledních letech o přemístění 

sídla společnosti do jiné země. Do země daňově přívětivější a administrativně 

jednodušší, takovou destinaci jsou např. země Evropské unie – Kypr, Nizozemí či Irsko 

nebo zvolili výstižně daňový ráj.  

2.1 Cíle práce 
Cílem mé diplomové práce je dosáhnout toho, aby 

má práce měla v teoretické části ucelený přehled 

a vysvětlení, o co se v dané problematice jedná. 

Nalezení odpovědí, co je to podnikání, kdo je to 

podnikatel, jaké právní formy podnikání existují 

a možnosti, jak zvolenou obchodní společnost 

založit a docílit nejlepšího daňového zatížení, např. daňovou optimalizací. Vzhledem 

k určité komplikovanosti zákonů, ve kterých je obtížné se vyznat pro “normálního“ 

občana, napadlo mě vypracovat analýzu výběru vhodné formy podnikání. Základní cíl 

práce spatřuji ve správném výběru nejvhodnější formy podnikání potenciálnímu 

podnikatelskému subjektu pohledu daně z příjmu. 

Přínosem diplomové práce bude analýza metodou výpočtu daňového zatížení a výběr 

nejvhodnější formy podnikání pro konkrétního podnikatele, který by chtěl založit 

obchodní společnost. Jelikož je uvážlivý a neskáče rovnýma nohama do neznámého 

prostředí, rozhodl se, představit svůj podnikatelský záměr, uveden v Příloze 5 pod 

názvem Podnikatelský mini-plán, na jehož základě se vypracovala tato analýza. 
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3 Teoretická východiska práce 
 
V této části diplomové práce se budu zabývat základními pojmy a termíny z řešené 

problematiky. Vysvětlení a ozřejmění (objasnění) této terminologie je nezbytné pro 

pochopení a orientaci v následující praktické části, ve které ji budu hojně používat. Jak 

vyplývá z názvu, bude se jednat o propojení více oblastí, které spolu úzce souvisí, a to 

oblast živnostenského podnikání, obchodně - právních závazkových vztahů a daní. 

 

Definice podnikatele 

V minulém století byly předmětem hlubšího zkoumání personální a sociologické 

aspekty podnikání, což se promítlo i v definicích podnikatele1 a podnikání, kterých 

existuje v literatuře celá řada. V polovině 20. století se ustálilo pojetí podnikatele jako 

inovátora, který rozvíjí nevyzkoušené techniky. Jednu z definic vytvořil český rodák, 

který je více znám ve světě než doma, Joseph Schumpeter v roce 1952: „Úloha 

podnikatele spočívá v reformaci nebo v revolucionizaci výrobních metod na základě 

využívání vynálezů či, řečeno obecněji, nevyužitých technologických možností pro 

výrobu nového zboží nebo pro výrobu starého zboží novým způsobem, odhalováním 

nových zdrojů dodávek materiálů nebo odbytišť pro výrobky na základě reorganizace 

nového odvětví.“  [4, str. 12] 

 

Albert Shapero vytvořil v roce 1975 definici podnikatele, která říká, že: „Podnikatel se 

vyznačuje jednáním, které zahrnuje: 

1. chopení se iniciativy, 

2. organizování a reorganizování sociálně-ekonomických mechanismů za účelem 

přeměny zdrojů a situací v praktický výsledek 

3. a zakalkulování rizika neúspěchu.“ [4, str. 12] 

 

Z předcházející definice je vidět, že autor v definici uvažuje také podnikatelské riziko 

případného neúspěchu a s tím musí každý budoucí podnikatel počítat. Třetí definice, 

kterou uvádím, je v dnešní době asi nejvíce vyhovující a pochází od Roberta D. 

Hisriche z roku 1985: „Podnikatel ve svém jednání vytváří cosi nového, čemuž náleží 

                                                           
1 Koráb, V. a Mihalisko M.: Založení a řízení podniků (str. 12) 
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hodnota prostřednictvím vynakládání potřebného času a úsilí, přebírání doprovodných 

finančních, psychických a společenských rizik a získávání výsledné odměny v podobě 

peněžního a osobního uspokojení.“ [4, str. 12] 

 

Legislativní vymezení podnikání v ČR 

Právní úpravu podnikání vymezuje zejména Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OBZ“), který upravuje postavení podnikatelů, 

obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související, a 

zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a Zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZŽP“), který 

upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen “živnost“) a kontrolu nad jejich 

dodržováním. [2] [3] 

Legislativní účinnost se vztahuje na provozování podnikání Zákonem č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP“). 

 

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem.2  Pojem podnikání (živnost) je v ČR vymezeno jak OBZ, 

tak ZŽP.3 [2] [3] 

 

Podnikatelem se podle OBZ rozumí: 

a) osoba zapsaná v Obchodním rejstříku 4 (dále jen “OR“), 

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.5 [2] 

 

Obchodní rejstřík (dále jen “OR“) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem 

stanovené údaje o podnikatelích, je veden v elektronické podobě. OR vede k tomu 
                                                           
2 § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
4 § 27 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
5 § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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zvláštním právním předpisem určený soud. Tento Rejstříkový soud vede pro každého 

zapsaného podnikatele zvláštní složku. OR je každému přístupný a každý do něj může 

nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy. [2] 

 

Do obchodního rejstříku se zapisují: 

a) obchodní společnosti a družstva,  

b) zahraniční osoby podle § 21 odst. 4, 

c) fyzické osoby (dále jen “FO“), které jsou podnikateli a jsou občany ČR nebo 

některého z členských států EU nebo jiného státu tvořícího Evropský 

hospodářský prostor, pokud o zápis požádají; to platí obdobně pro FO, které jsou 

podnikateli a mají v některém z uvedených států trvalý pobyt, a 

[c) FO, které jsou podnikateli a mají bydliště v ČR a osoby podle § 21 odst. 5, 

které podnikají na území ČR, pokud o zápis požádají, a6] 

d) další osoby jestliže povinnost zápisu stanoví zvláštní právní předpis. [2] 

 

Údaje, které se zapisují do OR jsou:  

a) firma, u PO sídlo, u FO bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, 

b) předmět podnikání,  

c) právní forma PO,  

d) u FO rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li RČ přiděleno, 

e) identifikační číslo – IČO (přidělené rejstříkovým soudem),  

f) jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem PO 

nebo jeho členem, s uvedením způsobu, jak jménem PO jedná, a den vzniku a 

zániku její funkce; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem PO, též jméno a 

bydliště osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, 

g) jméno a bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, 

h) u PO identifikační číslo, pokud jí bylo přiděleno, 

i) další skutečnosti, o kterých to stanoví zákon.7 [2] 

 

                                                           
6 § 34 odst. 1 c) OBZ účinnost od 1.3.2008. 
7 § 35 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Místem podnikání FO je adresa zapsaná jako její místo podnikání v OR nebo v jiné 

zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do OR své skutečné místo 

podnikání. Sídlem organizační složky podniku se rozumí adresa jejího umístění.8 [2] 

 

Podnikem se pro účely OBZ rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných 

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

patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají 

tomuto účelu sloužit. Je-li podnikatelem FO, obchodním majetkem se rozumí majetek, 

který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. U PO je obchodním 

majetkem veškerý její majetek.9 [2] 

 

Typologie podniku 

Typologií rozumíme třídění určitých jednotek, v našem případě podniků do typů podle 

nejrůznějších společných vlastností. Dělení a třídění podniků v ČR podle: 

 

a) Hospodářského odvětví na 3 základní sektory: 

1. Zemědělství = A, 

2. Průmysl = I, 

3. Služby = S. 

b) Třídění podle sektoru: 

1. Primární, 

2. Sekundární, 

3. Terciární. 

c) Velikosti podniku dle kritérií: 

1. Počet zaměstnanců, 

2. Velikost kapitálu, 

3. Obrat nebo zisk, 

d) se dělí na podniky: 

I. Malé podniky do 100 zaměstnanců a nebo roční obrat do 30 mil. Kč 

II.  Střední podniky do 500 zaměstnanců a roční obrat 100 mil. Kč 

III.  Velké podniky nad 500 zaměstnanců a roční obrat nad 100 mil. Kč 
                                                           
8 § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
9 § 5 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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e) Právní formy podnikání (právní formy vlastnictví): 

1. Podniky jednotlivce – soukromé (živnosti, F.O., podnikatel, OSVČ) 

2. Podniky ve vlastnictví  

2.1 obchodní společnosti: 

I. Osobní – veřejná obchodní společnost 

II.  Smíšené – komanditní společnost 

III.  Kapitálové 

• společnost s ručením omezeným 

• akciová společnost 

3.1 Družstevní: družstva 

4.1 Státní podniky 

5.1 Neziskové organizace 

6.1 Ostatní (sdružování podniků) 

 

Zvláštní formou podnikání jsou tichá společnost a smlouva o sdružení (Konsorcium), 

které ovšem nejsou právní formou podnikání ve smyslu obchodní společnosti. 

 

Organizační složka podniku je odštěpný závod, která je takto zapsána v OR, při jeho 

provozování se užívá obchodní firmy10 podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný 

závod. Obdobné postavení má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, 

že se zapisuje do OR.11 

 

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost 

(živnost) a musí být označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením anebo 

názvem podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující 

označení.12 [2] 

Za provozovnu se podle ZŽP považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, 

sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb.13 [3] 

 

                                                           
10 § 8 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
11 § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
12 § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
13 § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obchodní firma (dále jen “firma“) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR. 

Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. Podnikatel, který není 

zapsaný v OR se nevztahují ustanovení o firmě; je-li FO, je povinen činit právní úkony 

pod svým jménem a příjmením, a je-li PO pod svým názvem. [2] 

 

Jednání podnikatele 

Je-li podnikatelem FO, jedná osobně nebo za ni jedná zástupce. PO jedná statutárním 

orgánem nebo za ni jedná zástupce. Ustanovení tohoto zákona o jednotlivých 

obchodních společnostech a družstvu určují statutární orgán, jehož jednání je jednáním 

podnikatele. Vedoucí organizační složky podniku, který je zapsán do OR, je zmocněn 

za podnikatele činit veškeré právní úkony týkající se této složky. Je-li podnikatelem PO, 

je vázána vůči třetím osobám jednáním uskutečněným jejím statutárním orgánem nebo 

likvidátorem.14 [2] 

 

Prokurou zmocňuje podnikatel (zmocnitel) prokuristu (zmocněnec) ke všem právním 

úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštním 

plná moc, lze udělit jen FO, lze udělit více osobám tak, že jsou k zastupování a 

podepisování oprávněny každá samostatně, nebo souhlasným projevem vůle alespoň 

dvou prokuristů. Není v ní zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je, 

ledaže je toto oprávnění výslovně v udělení prokury uvedeno. Udělení prokury je účinné 

dnem zápisu do OR. Omezení vnitřními pokyny nemá právní následky vůči třetím 

osobám.15 [2] 

 

Jednání jménem podniku: 

� Plná moc – udělena FO i PO pro jakékoliv účely, obsahuje rozsah zmocnění pro 

zmocněnce, 

� Prokura – zvláštní forma plné moci, udělena výhradně FO prokuristovi, 

zapsanému v OR. 

 

                                                           
14 § 13 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
15 § 14 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.1 Právní formy podnikání 
 
Fyzická osoba 

FO jsou podnikatelé, většinou živnostníci, kteří obvykle podnikají na základě 

živnostenského listu nebo koncesní listiny. Za FO jedná vždy sama FO nebo její 

zástupce na základě plné moci. FO mohou tvořit společně sdružení bez právní 

subjektivity. FO podnikající ručí celým svým majetkem i osobním. 

 

Právnická osoba 

PO jsou většinou obchodní společnosti - společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a družstva. Podnikají 

obvykle na základě živnostenského listu nebo koncesní listiny a musí být zapsány v OR. 

Podnikat jako PO mohou i různé nadace, občansko-prospěšné společnosti, sportovní 

kluby apod., které nejsou a nemohou být založeny za účelem podnikání a nemusí být 

vždy zapsány v OR. Podnikatelská činnost je u nich vždy vedlejší činností a jejich 

hlavní činnost bývá dobročinná, humanitární apod. Jejich vedlejší podnikatelská 

činnost, pokud ji vůbec provozují, se rovněž musí řídit ZŽP i OBZ. 

 

3.1.1 Živnostenské podnikání  
Živností  je  soustavná  činnost  provozovaná  samostatně,  vlastním  jménem,  na 

vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.16 [3] 

 

Soustavná činnost – je  vykonávaná  pravidelně,  trvale,  sezónně,  nebo  opakovaně, 

tedy  nikoliv jednorázově, nahodile. 

Samostatnost – podnikatel provádí podnikání na základě svého vlastního rozhodnutí o 

zahájení a skončení podnikání, přičemž se neřídí pokyny jiné osoby. 

Pod vlastním jménem – pod obchodní firmou, u  FO je obchodní firma tvořena jménem 

a příjmením podnikatele, popřípadě dodatkem, který může být věcný např. hodinářství 

                                                           
16 § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
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nebo osobní např. a synové; u PO je to jakýkoliv název doplněný o právní formu 

podnikání. 

Vlastní odpovědnost podnikatele: 

� nese veškerá rizika spojena s podnikatelskou činností,  

� odpovídá za výsledky své podnikatelské činnosti sám, nemá možnost přenést 

odpovědnost na jinou osobu,   

� odpovídá za závazky a ztráty podle typu podnikatelského subjektu,  

� odpovědnosti za výsledky své podnikatelské činnosti se podnikatel nezbavuje 

ani ustanovením odpovědného zástupce. 

Zisk – posledním pojmovým znakem podnikání je jeho účel, kterým je dosažení zisku; 

není přitom rozhodující, zda zisku bude či bylo skutečně dosaženo, ale záleží pouze na 

tom, zda u dané činnosti dosahování zisků objektivně přichází v úvahu.17 [2] 

 

Živností není:18 

• Provozování činností vyhrazené zákonem státu. 

• Využívání výsledků duševní tvůrčích činností, chráněných zvláštními zákony. 

• Výkon hromadné správy autorských práv a práv autorskému právu příbuzných. 

• Restaurování kulturních památek.[4] 

 

Živností dále není činnost:19 

• Lékařů, lékárníků, stomatologů, psychoterapeutů, přírodních léčitelů, klinických 

logopedů, klinických psychologů a středních zdravotnických pracovníků s 

výjimkou očních optiků a protetiků, ortopedických protetiků, zubních techniků. 

• Veterinárních lékařů, 

• Advokátů, notářů a patentových zástupců. 

• Znalců a tlumočníků. 

• Auditorů a daňových poradců. 

• Burzovních dohodců a makléřů. 

• Zprostředkovatelů a rozhodců řešení kolektivních sporů. 

• Úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů.[4] 
                                                           
17 MINAŘÍKOVÁ, V. a KOPŘIVA, J. Nauka o podnikání. 2004. s. 8-9. 
18 podle § 2, odst. 1. ZŽP 
19 podle § 2, odst. 2. v rozsahu zvláštních zákonů ZŽP 
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Živností dále není: 20 

• Činnost bank, penzijních fondů, úvěrových družstev, burz, obchodníků s 

cennými papíry. 

• Pořádání loterií a jiných podobných her. 

• Hornická činnost. 

• Výroba elektřiny, plynu nebo tepla a rozvod elektřiny. 

• Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků. [4] 

 

Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí 

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor21 je živností, pokud vedle pronájmu 

pronajímatelem jsou poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz 

nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

 

Podmínky provozování živnosti  

Živnost může provozovat FO nebo PO, pokud splní podmínky stanovené zákonem.  

 

Všeobecné podmínky provozování živnosti FO, pokud ZŽP nestanoví jinak, jsou: 

a) dosažení věku 18 let,  

b) způsobilost k právním úkonům,  

c) bezúhonnost,22 

 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost.23  

 

Živnost provozovaná průmyslovým způsobem  

Jde-li o činnost, zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, 

které samy o sobě naplňují znaky živnosti nebo využívající organizační oddělení 

výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací a 

                                                           
20 podle § 2, odst. 3. ZŽP 
21 § 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
22 § 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění p. p. 
23 § 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
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jejich členění podle jednotlivých profesí. Tato výroba nebo proces může být 

podnikatelem vykonávána na základě jediného živnostenského oprávnění. [3] 

 

Správní poplatek u živnosti provozované průmyslovým způsobem24 činí 10 000 Kč. Za 

vydání rozhodnutí o udělení koncese u živnosti provozované průmyslovým způsobem 

činí správní poplatek 20 000 Kč. [3] 

 

Rozdělení živností podle Živnostenského zákona 

Živnosti jsou: 

a) Ohlašovací:25 

� živnosti řemeslné26, 

� živnosti vázané27, 

� živnosti volné28. 

 

b) Koncesované: 

� živnosti koncesované29. 

 

Obrázek č. 1: Druhy živností (Zařazení živností) 

 

                                                           
24 § 7a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
25 § 19 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
26 § 20 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
27 § 23 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
28 § 25 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
29 § 26 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 

Živnosti 

Ohlašovací 

Koncesované 

Řemeslné 

Vázané 

Volné 
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Ohlašovací živnosti smějí být provozovány pouze na základě ohlášení při splnění 

stanovených podmínek. Naproti tomu živnosti koncesované smějí být provozovány 

pouze na základě udělení koncesní listiny (koncese). 

 

3.1.1.1 ŽIVNOSTI ŘEMESLNÉ  

Tyto druhy jsou mono-profesní činnosti vyžadující nutné prokázání odborné 

způsobilosti30 získané vyučením v oboru a jsou vyjmenovány v příloze č. 1 ZŽP. 

Odborná způsobilost se prokazuje (pokud příloha č. 1 nestanoví jinak): 

a) výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o 

řádném ukončení příslušného tříletého oboru a dokladem o vykonání tříleté 

praxe v oboru, 

b) vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru SOŠ, jehož délka je 

kratší než 4 roky a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru, 

c) maturitním vysvědčením v příslušném studijním oboru SOŠ nebo SOU nebo 

gymnázia s předměty odborné přípravy a dokladem o vykonání dvouleté praxe v 

oboru,  

d) diplomem nebo jiným dokladem o absolvování bakalářského nebo 

magisterského studia příslušné oborově VŠ a dokladem o vykonání jednoroční 

praxe v oboru, 

e) Dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem.31 

 

Tyto doklady mohou být nahrazeny dle § 22 ZŽP, který předpokládá delší praxi u 

příbuzných studijních oborů a rekvalifikace nebo praxi šestiletou, pokud žadatel není 

vzdělán v příslušném nebo příbuzném oboru vůbec. Např. se může jednat o provozování 

zlatnictví a klenotnictví, pivovarnictví a sladovnictví, opravy silničních vozidel, 

hodinářství, cukrářství, hostinská činnost. [3] 

 

3.1.1.2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ  

Jsou činnosti vyžadující zvláštní odbornou způsobilost podle zvláštních předpisů32 a 

jsou definovány v příloze č. 2 ZŽP, jsou to např. výroba a zpracování paliv a maziv, 
                                                           
30 § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
31 podle zákona o uznávání odborné kvalifikace 
32 § 24 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
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provozování autoškoly, průvodcovská činnost (horská, tělovýchovná a sportovní, v 

oblasti cestovního ruchu), psychologické poradenství a diagnostika, činnost účetních 

poradců, vedení účetnictví a daňové evidence. Pokud je zde uvedeno vzdělání a praxe v 

příslušném oboru, pak lze toto nahradit též dokladem o rekvalifikaci a čtyřleté praxi 

v oboru. [3] 

 

3.1.1.3 ŽIVNOSTI VOLNÉ  

Obory živností volných stanoví vláda nařízením. K provozování živností volných se 

nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání oprávnění musí být 

splněny všeobecné podmínky. Jedná se např. o zprostředkovatelskou činnost, nákup 

zboží za účelem jeho prodeje a prodej, překladatelská a tlumočnická činnost a 

návrhářská činnost. [3] 

 

3.1.1.4 ŽIVNOSTI KONCESOVANÉ  

Pro provozování koncesované živnosti je třeba prokázat odbornou způsobilost33 a dále 

je třeba vyjádření příslušného státního orgánu (státní souhlas), obojí dle přílohy č. 3 

ZŽP. Pokud je zde uvedeno vzdělání a praxe v příslušném oboru, pak lze toto nahradit 

též dokladem o rekvalifikaci a čtyřleté praxi v oboru. Mezi živnosti koncesované řadíme 

např. provozování taxislužby, střelnic, cestovní kanceláře a pohřební služby, provádění 

trhacích a ohňostrojných prací, směnárenská činnost. [3] 

 

U koncesovaných živností má stát možnost určité regulace, protože i když zájemce o 

danou živnost splní všechny stanovené podmínky nemá jistotu, že mu příslušný orgán 

vydá koncesní listinu, což je hlavním odlišujícím znakem od ohlašovacích živností, pro 

které platí, že pro vydání živnostenského listu stačí splnění zákonných podmínek. 

 

OKEČ 

•  OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností)34 

• Výhody - lepší orientace v živnostech 

• Provázanost na Český statistický úřad (statistika, výkaznictví) a ostatní úřady [4] 

                                                           
33 § 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
34 Od 1.1. 2008 se přechází na novou klasifikaci CZ NACE, používá se dále i OKEČ. 
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Podle předmětu podnikání se živnosti mohou dále dělit na živnosti:35 

� obchodní, 

� výrobní, 

� poskytující služby. [4] 

 

Obrázek č. 2: Dělení živností z hlediska předmětu podnikání 

 

Obchodní živnosti 

Zahrnují zejména koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a vlastní prodej (jak 

maloobchod tak i velkoobchod), dále například provozování čerpacích stanic s palivy a 

mazivy, provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí. [4] 

 

Výrobní živnosti 

Podnikatel má právo v rámci živnostenského oprávnění výrobky vyrábět a dále prodávat 

a opravovat, zůstane-li zachována povaha živnosti. [4] 

 

Živnosti poskytující služby 

Službami se rozumí poskytování oprav a údržby věcí, přeprava osob a zboží, 

provozování cestovních kanceláří, poskytování ubytovacích služeb, hostinská činnost, 

provozování zastaváren a jiné práce a výkony k uspokojování dalších potřeb. [4] 

 

Ohlášení živnosti 

FO, která hodlá provozovat živnost, je povinna to ohlásit ŽÚ místně příslušnému podle 

jejího bydliště (trvalého pobytu) na území ČR. Ohlášení je možno podat osobně u 

příslušného obecního živnostenského úřadu - centrální registrační místo (dále jen 
                                                           
35 § 32 ZŽP zrušen 

Živnosti 

Obchodní 

Výrobní  

Poskytující služby 
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“CRM“) nebo zaslat tomuto úřadu poštou. PO, která hodlá provozovat živnost je 

povinna to oznámit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle svého sídla.36 [3] 

 

Ohlašovatel musí předložit následující doklady: 

FO připojí k ohlášení, pokud ZŽP nestanoví jinak 

1. v případě, že je: 

i. občanem ČR, výpis z Rejstříku trestů ČR podnikatele, popř. jeho 

odpovědného zástupce (ne starší 3 měsíců), 

ii.  státním příslušníkem členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo 

rovnocenný doklad (ne starší 3 měsíce) vydaný příslušným soudním nebo 

správním orgánem, pokud jej nevydává, tak FO předloží prohlášení o 

bezúhonnosti, 

iii.  občanem jiného státu než v bodech 1. a 2., výpis z Rejstříku trestů a 

odpovídající doklady vydané státem (ne starší 3 měsíce), jehož je FO 

občanem. 

2. prohlášení odpovědného zástupce (je-li  ustanoven), že souhlasí s ustanovením do 

funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném ZŽP a s uvedením 

podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce již ustanoven; podpis na 

prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení 

osobně před živnostenským úřadem,  

3. výpis z OR ne starší 3 měsíců, je-li v něm FO zapsána,  

4. předložení dokladu o tom, že FO, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, 

nemá na svém osobním účtu evidovány daňové nedoplatky z tohoto podnikání 

(bezdlužnost); doklad vyhotoví místně příslušný FÚ (ne starší než 3 měsíce), 37 

5. předložení dokladu o tom, že FO, pokud na území ČR podniká nebo podnikala, 

nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti; doklad vyhotoví místně příslušná správa sociálního 

zabezpečení (ne starší než 3 měsíce),38 

6. doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného 

zástupce,  

                                                           
36 § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
37 dle ZŽP účinného od 1.1.2008 zrušeno 
38 dle ZŽP účinného od 1.1.2008 zrušeno 
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7. doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž FO umístila místo 

podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele,  

8. doklad o zaplacení správního poplatku 1 000 Kč za každou ohlašovanou živnost (v 

případě provozování živnosti průmyslovým způsobem je to 10 000 Kč),  

9. v případě záměru podnikatele provozovat živnost průmyslovým způsobem doklady 

o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem.39 [3] 

 

Správní a jiné poplatky spojené se založením živnosti: 

Za vydání živnostenského listu (dále jen “ŽL“) se platí správní poplatek 1 tis. Kč (10 

tis. Kč u živnosti provozované průmyslovým způsobem), správní poplatek 2 tis. Kč za 

vydání koncesní listiny, poplatek je splatný před vydáním koncesní listiny a za výpis z 

Rejstříku trestů ČR 50 Kč, pokud si jej podnikatel obstará sám. 

 

Ohlašovatel musí předložit následující doklady: 

PO připojí k ohlášení doklady dle §46 odst. 2 ZŽP.40 

 

Živnostenský úřad má ze zákona stanovenou lhůtu41 k vydání živnostenského listu, 

splňuje-li podnikatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. ŽÚ je tedy 

povinen vydat ŽL nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti 

doručeno.42 

 

3.1.2 Obchodní spole čnosti 
Obchodní společnost43 (dále jen “společnost“) je PO založenou za účelem podnikání, 

nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak (společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným, zákonným účelem). 

Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost (dále jen “v.o.s.“), komanditní 

společnost (dále jen “k.s.“), společnost s ručením omezeným (dále jen “s.r.o.“), akciová 

společnost (dále jen “a.s.“), evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení, obě jsou upraveny též právem ES. Nestanoví-li zákon jinak, mohou zakládat 
                                                           
39 § 46 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
40 § 46 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
41 § 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 
42 MINAŘÍKOVÁ, V. a KOPŘIVA, J. Nauka o podnikání. 2004. s. 53. 
43 § 56 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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společnost a účastnit se jejího podnikání FO i PO, ale fyzická nebo právnická osoba 

může být společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné společnosti. [2] 

 

Typy obchodních společností: 

 

I. Osobní 

� veřejná obchodní společnost, 

� komanditní společnost (kombinace osobní a kapitálové společnosti). 

 

II. Kapitálové 

� společnost s ručením omezeným, 

� akciová společnost. 

 

Založení společnosti 

Společnost se zpravidla zakládá44 společenskou smlouvou podepsanou všemi 

zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva 

kapitálových typů společností (a.s. a s.r.o.) musí mít formu notářského zápisu. Pokud 

dle OBZ lze, aby společnost založil jediný zakladatel, nahrazuje společenskou smlouvu 

zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. Zakladatelská listina musí 

obsahovat stejné podstatné části jako společenská (zakladatelská) smlouva. [2] 

 

Základní kapitál 

Základní kapitál45 (dále jen “ZK“) společnosti je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i 

nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti (dále jen 

“vklad“) a musí být vyjádřen v české měně. Společník se účastní na ZK svým vkladem. 

ZK je součástí vlastního kapitálu. Povinná tvorba ZK dopadá na akciovou společnost, 

komanditní společnost a společnost s ručením omezeným, jeho výše se zapisuje do OR. 

 

 

 

 
                                                           
44 § 57 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
45 § 58 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Vklad společníka 

Vkladem společníka46 se rozumí souhrn peněžních prostředků (dále jen “peněžitý 

vkladů“) nebo jiných penězi ocenitelných hodnot – nepeněžitý vklad (např. nemovitosti, 

stroje, ocenitelná práva atd.), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za 

účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Hodnota nepeněžitého vkladu musí 

být uvedena ve společenské (zakladatelské) smlouvě nebo zakladatelské listině. 

Stanovení této hodnoty je možné jedině dle znaleckého posudku od znalce jmenovaného 

za tímto účelem soudem. Nedosáhne-li v době vzniku společnosti hodnota nepeněžitého 

vkladu částky stanovené při jejím založení nebo hodnota peněžitého vkladu v době jeho 

splacení nedosáhne částky, na jakou byl oceněn (např. dům vyhoří), je společník, který 

splatil tento vklad, povinen doplatit rozdíl v penězích. [2] 

 

Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti 

Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části zakladatel, který je 

tím pověřený ve společenské smlouvě. Správou peněžitého vkladu může být též 

pověřena banka, byť není zakladatelem. Vlastnická práva ke vkladům přecházejí na 

společnost až dnem jejího vzniku. Vlastnické právo k nemovitosti nabývá společnost 

vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě písemného prohlášení 

vkladatele s úředně ověřeným podpisem.47 [2] 

 

Podíl 

Představuje účast jednotlivého společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a 

povinnosti. Každý společník může mít pouze jeden podíl ve společnosti. Toto neplatí 

pouze v případě, že jde o a.s. Podíl nemůže být představován cenným papírem. Opět je 

tento druh podílu možný pouze u a. s. Podíl je tedy míra účasti společníka na čistém 

obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl. Pokud zanikne účast 

společníka na společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu, má 

společník nárok na vypořádání – vypořádací podíl. Při likvidaci společnosti má 

                                                           
46 § 59 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
47 § 60 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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společník právo na podíl na majetkovém zůstatku, který vyplynul z likvidace – podíl na 

likvidačním zůstatku.48 [2] 

 

Vznik společnosti 

Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do OR. Návrh na zápis do OR musí 

být podán ve lhůtě 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení živnostenského či 

jiného oprávnění. Společnost se zakládá vždy na dobu neurčitou, není-li při jejím 

založení výslovně určeno jinak.49 [2] 

 

Zrušení a zánik společnosti 

Společnost zaniká ke dni výmazu z OR. Tomuto však vždy předchází její zrušení a to 

buď s likvidací nebo bez likvidace. Ke zrušení společnosti bez likvidace dochází v 

těchto případech: 

� jmění dané společnosti přechází na právního nástupce, 

� byl zrušen konkurs po splnění rozvrhového usnesení, 

� z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, 

� byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

 

Další důvody pro zrušení společnosti (ale nyní již s likvidací) jsou: 

� uplynutím doby, na kterou byla založena, 

� dosažením účelu, pro který byla založena, 

� dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení 

společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení 

společnosti s likvidací, 

� dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto 

rozhodnutí nabude právní moci.50 [2] 

 

Je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu z jiného důvodu než pro nedostatek 

majetku společnosti, nepovažuje se společnost za zrušenou. Zbude-li ve společnosti 

majetek po splnění rozvrhového usnesení v konkursu nebo má-li společnost majetek a 
                                                           
48 § 61 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
49 § 62 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
50 § 68 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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byl zamítnut návrh na konkurs z důvodu nedostatku majetku, provede se její likvidace. 

[2] 

 

Společnost může být rovněž zrušena na návrh státního orgánu (nebo jiné oprávněné 

osoby), pokud tak rozhodne soud a jestliže jsou k tomu splněny zákonné předpoklady, 

taxativně vyjmenované v OBZ. 

 

Právní úkony týkající se založení, vzniku, zániku, změny či zrušení společnosti musí 

mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, někdy dokonce musí mít formu 

notářského zápisu. 

 

Charakteristika jednotlivých právních forem obchodních společností: 

 

3.1.2.1 VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 

Veřejná obchodní společnost patří mezi tzv. osobní společnosti a OBZ ji upravuje § 76 - 

92. Vyznačuje se následujícími znaky: 

� Jde o PO, v níž jsou společníky dvě nebo více osob, ať už jde o PO nebo FO. To 

znamená, že počet sdružených osob za trvání společnosti nesmí klesnout pod 

dvě. Snížení počtu společníků je důvodem pro zrušení společnosti. 

� Může být založena pouze za účelem společného podnikání. Zakladatelským 

dokumentem je společenská smlouva. 

� Společníci podnikají pod společnou obchodní firmou. 

� Není povinna, ale může vytvářet ZK. Společníci nemají povinnost vložit do 

společnosti vklad, avšak společenská smlouva může společníkům uložit 

povinnost peněžitého či nepeněžitého vkladu. Tyto vklady se stávají majetkem 

společnosti. 

� Nemusí zřizovat orgány společnosti; společníci se osobně účastní na obchodním 

vedení společnosti. To znamená, že každý společník je ze zákona oprávněn k 

obchodnímu vedení společnosti, a to v rámci dohodnutých zásad. Společníci 

mohou ve společenské smlouvě pověřit obchodním vedením jednoho nebo více 

společníků ze svého středu. 
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� Za závazky společnosti ručí společníci společně a nerozdílně celým svým 

majetkem. [2] 

 

Kritéria, která musí společník v.o.s. splňovat: 

Společník (FO) – musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (věk, 

bezúhonnost, právní způsobilost, bezdlužnost vůči FÚ51) a nesmí být u něho dána 

překážka pro provozování živnosti. 

 

Společník (PO) – práva a povinnosti vykonává statutární orgán, nebo tímto orgánem 

pověřený zástupce; ten pak musí splňovat stejné podmínky jako společník – FO. 

 

Firma musí obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“, jež může být nahrazeno 

zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v.o.s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze 

společníků, postačí dodatek „a spol.“. [2] 

 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

� firmu a sídlo společnosti, 

� určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla PO nebo jména a bydliště 

FO, 

� předmět podnikání společnosti. [2] 

 

Návrh na zápis do OR podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská 

smlouva. Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou, k její změně je 

třeba souhlasu všech společníků, není-li v zákoně nebo ve společenské smlouvě 

stanoveno jinak. Každý společník je povinen při plnění svých povinností postupovat 

s péčí řádného hospodáře. [2] 

 

Společník je povinen splatit svůj vklad ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, 

jinak bez zbytečného odkladu po vzniku společnosti, popřípadě po vzniku své účasti ve 

společnosti. Při prodlení se splácením peněžitého vkladu je úrok stanoven OBZ. 

Společník může vložit do společnosti i více vkladů, ty se pak sčítají. [2] 

                                                           
51 zrušeno podle OBZ účinného od 1.1.2008 
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Obchodní vedení je nutno odlišovat od jednání jménem společnosti. Zatímco jednání 

jménem společnosti, k němuž je příslušný pouze statutární orgán, se uskutečňuje 

navenek – vůči třetím osobám, obchodní vedení se realizuje uvnitř společnosti. Ve 

většině případů je však mezi nimi úzká souvislost a obě funkce se vzájemně prolínají. 

Ustanovení zákona, že k obchodnímu vedení společnosti je oprávněn každý společník v 

rámci zásad mezi nimi dohodnutých, se použije pouze v případě, že společenská 

smlouva nestanoví něco jiného. Zejména ve společnostech s větším počtem společníků 

bude nutné upravit tuto otázku ve společenské smlouvě odlišně a pověřit obchodním 

vedením pouze některé, jednoznačně určené společníky. I v tomto případě je vybraný 

společník povinen řídit se při obchodním vedení společnosti zásadami, na nichž se s 

ostatními společníky dohodl. Ostatní společníci práva obchodního vedení pozbývají. 

Nestanoví-li společenská smlouva jinak, má každý společník jeden hlas.52 [2] 

 

Orgány společnosti 

V případě, kdy je k jednání jménem společnosti pověřen společenskou smlouvou jen 

některý (někteří) ze společníků, je výhradně tento společník (společníci) zároveň i 

statutárním orgánem. Pro případ, že toto pověření není ve společenské smlouvě 

zakotveno, pak jsou statutárním orgánem všichni společníci. 

 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

Zisk se dělí mezi společníky rovným dílem a je splatný do 3 měsíců po schválení účetní 

závěrky. Ztrátu nesou společníci rovněž rovným dílem.53 [2] 

 

3.1.2.2 KOMANDITNÍ SPOLE ČNOST 

Komanditní společnost představuje přechodnou formu mezi typickou osobní společností 

jakou je v.o.s., a společností kapitálovou, jakou je s.r.o. V OBZ k.s. vymezují § 93 - 

104. Pro její založení je třeba nejméně 2 společníků. Charakteristickým rysem k.s. je, že 

ji tvoří dva typy společníků – komanditisté a komplementáři. 

 

                                                           
52 § 81 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
53 § 82 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Komanditista – společník (1 nebo více), který ručí za závazky společnosti jen do výše 

svého vkladu zapsaného v OR. Jeho právní postavení je blízké postavení člena s.r.o. 

Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené 

společenskou smlouvou, minimálně však 5 000,- Kč. Vklad je povinen splatit ve lhůtě 

stanovené společenskou smlouvou, jinak bez zbytečného odkladu po vzniku 

společnosti, popřípadě po vzniku své účasti na společnosti. Pro komanditistu neplatí 

zákaz konkurence, není-li ve smlouvě určeno jinak. [2] 

 

Komplementář – společník (jeden nebo více), který ručí za závazky společnosti celým 

svým majetkem. Z povahy tohoto ručení (osobního a omezeného) plyne potom to, že 

pouze komplementáři jsou podle zákona oprávněni k obchodnímu vedení společnosti. 

Komplementář má obdobný statut jako společník veřejné obchodní společnosti. 

Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování 

živnosti a u níž není dána překážka provozování živnosti bez ohledu na předmět 

podnikání. V případě, že je komplementářem právnická osoba, pak práva a povinnosti 

spojené s účastí v komanditní společnosti vykonává zpravidla její statutární orgán. [2] 

 

Společenská smlouva musí obsahovat: 

� firmu a sídlo společnosti, 

� určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla PO nebo jména a bydliště 

FO, 

� předmět podnikání, 

� určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, 

� výši vkladu každého komanditisty.54 [2] 

 

Firma společnosti musí obsahovat označení „komanditní společnost“, postačí i zkratka 

„kom. spol.“ nebo „k. s.“ Obsahuje-li firma společnosti jméno komanditisty, ručí tento 

komanditista za závazky společnosti jako komplementář. [2] 

 

Pro k.s. lze použít v přiměřeném rozsahu ustanovení OBZ o v.o.s. pro komplementáře a 

pro komanditisty pak ustanovení pro s.r.o. 

                                                           
54 § 94 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

Zisk se dělí nejprve na 2 části: na část připadající komplementářům, a to v poměru, 

který určuje společenská smlouva. Pokud není poměr ve smlouvě určen, dělí se zisk na 

polovinu. Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi 

komanditisty. Poměr, v jakém se určená část zisku mezi komanditisty rozdělí, určuje 

společenská smlouva. Pokud úprava v tomto směru ve společenské smlouvě chybí, pak 

se rozdělí v poměru splacených vkladů. Komplementáři si jim připadající částku rozdělí 

rovným dílem, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Komplementáři 

nesou ztrátu v souladu se společenskou smlouvou, jinak rovným dílem. Komanditisté 

jsou povinni se podílet na úhradě ztráty pouze v případě, kdy jim to ukládá společenská 

smlouva. Pokud tomu tak je, pak platí, že nejsou povinni vracet již vyplacené podíly na 

zisku.55 [2] 

 

Orgány společnosti 

Statutárním orgánem k.s. jsou komplementáři. Každý komplementář je oprávněn jednat 

za společnost samostatně, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak. Pokud jedná 

za společnost komanditista bez zmocnění, pak ručí za závazky z takto uzavřených 

smluv jako komplementář.56 [2] 

 

3.1.3.3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM  

Společnost s ručením omezeným je společnost kapitálová s osobní účastí a je v OBZ 

upravena § 105 - 153. Společnost s ručením omezeným může založit i 1 osoba, ale 

jediným zakladatelem společnosti s ručením omezeným nemůže být společnost s jedním 

zakladatelem nebo společníkem. Jedna FO může být jediným společníkem nejvýše 3 

společností s ručením omezeným. Maximální počet společníků společnosti s ručením 

omezeným je 50 osob. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem. 

Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše svých 

nesplacených vkladů, a to podle stavu zápisu v OR. Zápisem splacení všech vkladů v 

OR ručení společníků zaniká. [2] 

 

                                                           
55 § 100 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
56 § 101 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Název společnosti musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, postačí 

i zkratka „spol. s r.o.“ nebo jen „s.r.o.“. [2] 

 

Základní kapitál společnosti činí minimálně 200 000,- Kč, výše vkladu jednoho 

společníka pak minimálně 20 000,- Kč. Každý společník může mít pouze jeden vklad, 

jeho výše může být pro jednotlivé společníky různá, ale vždy musí být dělitelná tisícem. 

Výši vkladů společníků určuje společenská smlouva. Při nepeněžitém vkladu musí být 

uvedená přesná částka, která se započítává na vklad společníka a musí být uveden 

předmět nepeněžitého vkladu. Všechny nepeněžité vklady musí být splaceny ještě před 

zápisem společnosti do OR.57 [2] 

 

Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: 

� firmu a sídlo společnosti, 

� určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla PO nebo jména a bydliště 

FO, 

� předmět podnikání, 

� výši ZK a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení 

vkladu, 

� jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

� jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

� určení správce vkladu, 

� jiné údaje, které vyžaduje OBZ.58 [5] 

 

Společenská smlouva může rovněž určit vydání stanov společnosti, které upraví její 

vnitřní organizaci. Před podáním návrhu na zápis společnosti do OR musí být splaceno 

nejméně 30 % na každý peněžitý vklad. Celkem musí být splaceno, a to včetně 

nepeněžitých vkladů, minimálně 100 000,- Kč. Je-li společnost zakládána jen jedním 

zakladatelem, lze ji zapsat do OR, jen když je v plné výši splacen ZK společnosti. [2] 

 

                                                           
57 § 108 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
58 § 110 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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K návrhu na zápis do OR je nutno doložit i potvrzení o splacení peněžitých vkladů a 

posudek znalce nebo znalců o ocenění nepeněžitých vkladů. Základním právem 

společníka je právo na podíl na zisku. Toto právo se týká části zisku společnosti, kterou 

valná hromada určila k rozdělení mezi společníky. Velikost podílů společníků stanoví 

společenská smlouva, pokud toto ustanovení ve společenské smlouvě není, pak platí, že 

se určuje podle poměru jejich obchodních podílů. Společnost s ručením omezeným je 

povinna vytvořit rezervní fond. Dobu jeho tvorby a jeho výši určuje společenská 

smlouva. [2] 

 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejímž členem je každý společník. 

Ustanovení § 125 OBZ obsahují výčet záležitostí, které patří do její výlučné působnosti 

(např. schvalování řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky, 

rozdělení zisku a úhrady ztrát, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností, atd.). Není-li určeno jinak, 

valná hromada uděluje a odvolává též prokuru. Společenská smlouva může dále svěřit 

do působnosti valné hromady rozhodování i v jiných záležitostech společnosti, 

nevyjímaje ani takové, které patří do působnosti jednatelů či dozorčí rady.59 [2] 

 

Valná hromada je usnášení schopná, jestliže jsou přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, společenská smlouva však může tento požadavek zpřísnit. Každý 

společník má jeden hlas na 1.000,- Kč svého vkladu. Společník může zmocnit na 

základě písemné plné moci, kde je uveden rozsah zmocnění, jinou osobu k tomu, aby jej 

na valné hromadě zastupovala. Valná hromada se svolává nejméně jedenkrát za rok. [2] 

 

V zákonem určených případech je třeba dvou třetin všech hlasů – např. schvalování 

stanov, změna společenské smlouvy, zvyšování základního kapitálu, nebo tří čtvrtin 

všech hlasů – např. schválení ovládací smlouvy atd. Pokud dochází k nerovnoměrnému 

snížení ZK, pak je třeba souhlas všech společníků. [2] 

 

Společník nemůže vykonávat své právo v případech, kdy mu to zákon výslovně 

zakazuje – např. valná hromada hlasuje o jeho vyloučení nebo o podání návrhu na jeho 

                                                           
59 § 101 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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vyloučení. Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů, které jmenuje 

nebo odvolává valná hromada. Jmenuje je nejen z řad společníků, ale i jiných FO mimo 

společnost. Jednatelé obstarávají záležitosti spojené s běžným chodem společnosti, 

především s jejím obchodním vedením. Jsou oprávněni jednat jménem společnosti a 

podpisovat se za ni. Jednatelem může být pouze FO, a to buď společník nebo jiná 

osoba. Může jím být i zaměstnanec společnosti, ale pouze za předpokladu, že s ním 

společnost uzavřela pracovní smlouvu na jiný druh práce než je výkon funkce jednatele. 

Prvního jednatele nejmenuje valná hromada, neboť musí být určeni již ve společenské 

smlouvě. Ve společenské smlouvě se však neuvádějí další jednatelé, takže jejich 

jmenování neznamená změnu společenské smlouvy, ale změnu počtu jednatelů lze 

provést pouze změnou společenské smlouvy. Každý jednatel je oprávněn jednat jménem 

společnosti samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Omezit toto oprávnění 

může pouze valná hromada nebo stanovy nebo společenská smlouva, ale toto omezení 

je vůči třetím osobám neúčinné. [2] 

 

Společenská smlouva může zřídit dozorčí radu jako kontrolní orgán s.r.o. Pokud je 

dozorčí rada zřízena, pak se zapisují údaje o jejích členech do OR. O jejich jmenování, 

odvolání a odměňování rozhoduje valná hromada.60 [2] 

 

3.1.2.4 AKCIOVÁ SPOLE ČNOST 

Akciová společnost je typická kapitálová společnost, jejíž kapitál je rozvržen na určitý 

počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti. [5] 

 

Název společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, nebo zkratky „akc. 

spol.“ nebo „a.s.“ a je upravena § 154 - 220 OBZ. 

 

Akcie 

Akcie je pojem používaný v dvojím smyslu: za prvé jako soubor práv akcionáře jako 

společníka (podílet se na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku při jejím 

                                                           
60 § 137 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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zániku), jednak jako listina o podílnictví (cenný papír), která ztělesňuje práva akcionáře 

a jejímž prostřednictvím lze tato práva uplatňovat. [2] 

Akcie má jednak jmenovitou (nominální) hodnotu a dále hodnotu reálnou, která se 

může od jmenovité hodnoty někdy i velmi výrazně lišit. Jmenovitá hodnota je předem 

určená hodnota podílu, vyznačená na akcii. Naproti tomu reálná hodnota akcie je 

vyjádřena kurzovní cenou, tj. cenou, za kterou se akcie prodává a kupuje na trhu 

cenných papírů. Ta je pak závislá na výsledcích hospodaření společnosti, zejména pak 

na zisku. Akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě a musí 

obsahovat: 

� název a sídlo společnosti, 

� jmenovitou hodnotu, 

� označení formy akcie, u akcie na jméno firmu název nebo jméno akcionáře, 

� výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise, 

� datum emise. 

Listinná akcie musí navíc obsahovat číselné označení a podpis člena nebo členů 

představenstva, kteří jsou jménem společnosti oprávněni jednat k datu emise.61 

 

Forma akcie 

Akcie může znít na jméno nebo na majitele. Pokud společnost vydala akcie na jméno, 

vede seznam akcionářů. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. 

Akcie na majitele je převoditelná neomezeně. Práva spojená s listinnou akcií na majitele 

vykonává ten, kdo ji předloží. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, 

nestanoví-li zákon jinak. Samostatně lze převádět jen právo na výplatu dividendy. 

Zákon rovněž umožňuje vydání prioritních akcií za účelem zajištění přednosti pro jejich 

majitele při: 

� rozdělování části zisku určené k rozdělení na dividendy, 

� při určování podílu na likvidačním zůstatku.62 

 

Emisní kurz akcie a emisní ážio 

Emisní kurz akcie je částka, za níž společnost vydává akcie, nesmí být nikdy nižší, než 

její jmenovitá hodnota. Emisní ážio – jde o rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou 
                                                           
61 § 155 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
62 § 156 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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hodnotou akcií za předpokladu, že emisní kurz akcie je vyšší než jmenovitá hodnota 

akcií.63 [2] 

 

Založení společnosti 

Společnost může být založena 1 zakladatelem, je-li PO, jinak 2 nebo více zakladateli. 

Pokud společnost zakládají 2 a více zakladatelé, uzavřou zakladatelskou smlouvu. 

Jestliže zakládá společnost pouze 1 zakladatel, pak ji zakládá zakladatelskou listinou. 

Zakladatelská smlouva nebo listina musí mít formu notářského zápisu. Ačkoli FO 

nemůže být sama jediným zakladatelem a.s., soustředění akcií v rukou jediné FO nemá 

za následek zrušení a.s. a není pro zrušení a.s. ani důvodem.64 [5] 

 

ZK společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň 20 mil. Kč, 

nestanoví-li zákon jinak. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky 

musí činit alespoň 2 mil. Kč. [2] 

 

Zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat: 

� firmu, sídlo a předmět podnikání, 

� navrhovaný základní kapitál, 

� počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu v níž budou akcie vydány, 

jakož i určení zda budou na jméno či na majitele, 

� kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurz, způsob a lhůtu pro 

splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude emisní kurz splacen, 

� splácí-li se emisní kurz akcií nepeněžitými vklady, i určení předmětu tohoto 

vkladu a způsobu jeho splacení, počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a 

druh akcií, jež se vydají za tento vklad, 

� alespoň přibližnou výši nákladů, které se založením společnosti vzniknou, 

� určení správce vkladu, 

� návrh stanov.65 [2] 

 

                                                           
63 § 163a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
64 § 162 a § 164 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
65 § 163 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pokud je společnost založena na základě veřejné nabídky, musí zakladatelská smlouva 

(listina) obsahovat ještě další zákonem stanovené náležitosti. 

 

Stanovy musí obsahovat: 

� firmu a sídlo společnosti, 

� předmět podnikání, 

� výši základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií, 

� počet a jmenovitou hodnotu akcií, podobu akcií, jakož i určení, zda akcie znějí 

na jméno nebo na majitele, nebo kolik akcií je na jméno a kolik na majitele, 

� počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě, 

vydala-li společnost akcie v různé jmenovité hodnotě, pak počet hlasů 

vztahujících se k té které jmenovité hodnotě, 

� způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování, 

� určitý počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jejich orgánů, délku 

funkčního období, 

� způsob tvorby rezervního fondu a výši, do které je společnost povinna jej 

doplňovat, a způsob doplňování, 

� způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty, 

� důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie, 

� pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, zejména 

možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním, 

� postup při změně a doplňování stanov, 

� další údaje, pokud tak stanoví zákon.66 [2] 

 

Vznik společnosti 

Založením a.s. ještě společnost právně nevznikla. K tomu se vyžaduje zápis do OR. 

Rejstříkový soud zapíše společnost do OR pokud je prokázáno, že v souladu s OBZ:  

• se řádně konala ustavující valná hromada, je-li její konání předepsáno,  

• upisovatelé upsali celou výši základního kapitálu, splatili případné emisní ážio a 

alespoň 30 % jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurz je splácen 

peněžitými vklady, a zcela splatili nepeněžité vklady, 

                                                           
66 § 173 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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• byly schváleny stanovy společnosti, 

• byli řádně zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady, 

• stanovy ani založení společnosti nejsou v rozporu se zákonem, 

• byla uveřejněna nabídka akcií a prospekt v souladu se schválením ČNB (do 

31.3.2006 Komisí pro cenné papíry) , jde-li o společnost založenou s veřejnou 

nabídkou akcií.67 [2] 

 

Návrh na zápis do OR podává představenstvo a podepisují ho všichni členové 

představenstva. 

 

Orgány společnosti 

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné 

hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem 

akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady. [5]  

 

Valná hromada se koná nejméně jednou ročně ve lhůtě určené stanovami, nejpozději 

však do půl roku od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, které 

je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně v jednom celostátně 

distribuovaném deníku, který byl určen stanovami (u akcií na majitele). Společnost, 

která vydala akcie na jméno, pak zašle pozvánku každému na adresu dle seznamu 

akcionářů, a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. Pozvánka musí 

obsahovat firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, 

označení zda se svolává valná hromada řádná, mimořádná nebo náhradní, pořad jednání 

valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala 

zaknihované akcie.68 [2] 

 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti, není-li ve stanovách 

požadována účast vyšší. Není-li valná hromada schopná usnášení, pak představenstvo 

svolá valnou hromadu náhradní. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných 

                                                           
67 § 175 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
68 § 184 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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akcionářů, pokud není OBZ určeno jinak. Stanovy mohou rovněž vyžadovat vyšší počet 

hlasů potřebných k přijetí usnesení. O záležitostech taxativně vymezených OBZ 

rozhoduje valná hromada nejméně dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů, s 

některými musí akcionáři souhlasit všichni.69 [2] 

 

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí společnost a jedná jejím jménem. 

Není-li ve stanovách určeno jinak, jedná za společnost navenek každý člen 

představenstva samostatně. Členové představenstva se zapisují do OR. Představenstvo 

má nejméně tři členy, výjimka je pouze u společnosti s jedním akcionářem. Stanovy, 

rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit právo představenstva 

jednat jménem společnosti, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. 

Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení 

účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a 

konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 

úhradu ztráty v souladu se stanovami. Nejméně jednou ročně předkládá představenstvo 

valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejích majetku. 

Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy.70 [2] 

 

Dozorčí rada je orgánem společnosti, který zajišťuje vnitřní kontrolu hospodaření 

společnosti i její další činnosti. V tomto směru plní zejména následující úkoly:  

• dohlíží na výkon působnosti představenstva a na podnikatelskou činnost 

společnosti, 

• přezkoumává všechny typy účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo 

úhrady ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromady, 

• v případech, kdy to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu a 

navrhuje valné hromadě k projednání a schválení potřebná opatření, 

• v případech, kdy společnost vede řízení před soudy a jinými orgány proti členu 

představenstva, zastupuje společnost.71 [2] 

 

                                                           
69 § 185 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
70 § 191 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
71 § 197 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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Dozorčí rada musí mít nejméně 3 členy a celkový počet členů musí být dělitelný třemi. 

Dozorčí radu volí valná hromada, pokud jde o společnost s více než 50 zaměstnanci, 

pak jednu třetinu členů dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. Funkční období člena 

dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem 

představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle OR jednat jménem 

společnosti.72 [2] 

 

3.1.3 Družstvo (v.d.) 
Družstvo73 je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů a je v OBZ 

upraveno § 221 - 260: 

• musí mít nejméně 5 členů (FO), to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň 2 PO 

• Členové neručí za závazky družstva 

• Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů 

• Stanovy určují ZK družstva, který musí činit nejméně 50 000,- Kč.  

• Pro založení se vyžaduje konání ustavující schůze družstva, která: 

– určuje zapisovaný základní kapitál 

– schvaluje stanovy 

– volí představenstvo a kontrolní komisi [4] 

 

Družstvo je PO, která se zapisuje se do OR, ale není obchodní společností. Orgány 

družstva: 

• členská schůze – nejvyšší (= „výročka“) min. 1 x za rok, rozhoduje o dělení 

zisku, volí orgány, schvaluje stanovy (řád) družstva 

• představenstvo = statutární orgán, v čele předseda družstva 

• kontrolní komise, která kontroluje činnost představenstva 

 

3.1.4 Státní podniky (s.p.) 
Státní podniky zajišťují veřejné služby - pošta, televize, bezpečnost, vzdělávání, 

ochrana zdraví nebo vyrábějí výrobky. Jedná se o organizace, které jsou ve vlastnictví 
                                                           
72 § 200 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
73 § 221 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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státu nebo územně správních celků. Založení s.p. provádí ministerstva, obecní a krajské 

úřady. Majetek s.p. je majetkem státu, je pouze svěřen k hospodaření. Cílem je dosažení 

zisku, případná ztráta se hradí ze státního rozpočtu (dále jen SR). Zdanění podílů na 

zisku daní 15 % (srážkovou daň).  

Orgány s.p. tvoří: 

• ředitel podniku – v čele statutární orgán (je jmenovaný zakladatelem), 

• dozorčí rada – kontroluje ředitele. 

 

3.1.5 Neziskové organizace 
Mohou být státní a nestátní, mezi neziskové organizace patří: 

• Státní RO: 

o Rozpočtové organizace (dále jen RO) patří mezi státní a z toho důvodu 

jsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu měst a obcí, kam 

odvádějí všechny své příjmy (školy, soudy, státní zastupitelství), 

o Státní příspěvkové organizace jsou financovány z příjmů své činnosti, 

zbytek však dorovnává příspěvkem ze SR stát nebo obce (divadla, 

knihovny, muzea, galerie), přebytek odvádí do SR, 

• Ostatní – nestátní RO: 

o Občanská sdružení (zájmové spolky, hnutí, kluby, politické strany, 

odborové organizace, obecně-prospěšné společnosti, církve) - registrují 

se na ministerstvu vnitra, zdrojem příjmů jsou dary, členské příspěvky, 

z vlastní činnosti, od sponzorů a od státu, 

o Nadace jsou zakládány účelově pro podporu obecně prospěšných a 

humanitních cílů, mají charitativní účel (Nadace Český literární fond, 

Nobel) 

 

3.2 Vymezení základních pojm ů v daňové problematice 
V této části své diplomové práce se budu zabývat základními pojmy z daňové 

terminologie, které budou v následující analytické části využívány, vymezení pojmů 

jako je poplatník, nezdanitelná část základu daně, odčitatelná položka jsou termíny, 
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kterým se v zákoně o dani z příjmů fyzických a právnických osob prostě nedá vyhnout, 

a proto je důležité si je objasnit. 

 

Daň 

Jedná se o zákonem stanovenou povinnou platbu do veřejného rozpočtu, která je 

charakteristická svojí neúčelností (nemůžeme ovlivnit na co bude daň použita), 

neekvivalentností (poplatník daně nemá garantovanou konkrétní protihodnotu, která by 

odpovídala výši jeho daňové povinnosti) a nenávratností (daň, kterou jsme zaplatili 

nelze požadovat zpět). Daně jsou placené pravidelně nebo při určitých okolnostech a 

tvoří značný přísun příjmů do státního rozpočtu.74 

 

Daní se rozumí forma příjmů veřejných rozpočtů, kterou se odčerpává ze zákona podle 

předem stanovené sazby daně část nominálního důchodu subjektu na nenávratném 

principu.“75 

 

„Da ň je poplatkem, který platí střední vrstva proto, aby chudí nezabili bohaté.“76 

 

Daňový subjekt  

Daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce FO či PO, která 

je jako daňový subjekt vymezena zákonem.77  

 

3.2.1 Daň z příjmu fyzických osob 
Daň z příjmu FO je stejně jako daň z příjmu PO vymezena zákonem č. 586/1992 Sb, o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZDP“). 

 

Poplatník daně z příjmů fyzických osob 

V daňové teorii a praxi jsou  rozlišovány podle teritoriálního vymezení zdrojů příjmů 

dva typy daňových poplatníků, a to: 

                                                           
74 /online/ Daň. Dostupné z http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88. Poslední úprava 10.4.2008. 
75 KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. 2003. ISBN 80-86395-84-7. 
76 /online/ Dostupné z: http://www.euroekonom.cz. Poslední úprava 27.4.2008. 
77 § 6 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) Poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost 

se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze 

zdrojů v zahraničí (daňový tuzemec, rezident);78 

 

Poplatník s neomezenou  daňovou povinností je: 

� fyzická osoba, která na území ČR: 

� má bydliště79, nebo 

� se zde obvykle zdržuje.80  

b) Poplatník s omezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se 

vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR (daňový cizozemec, 

nonrezident, nerezident). 

 

Poplatníky s omezenou  daňovou povinností jsou: 

� fyzické osoby, které na území ČR:   

� nemají bydliště; 

� obvykle se nezdržují; 

� zdržují se méně než 183 dní v roce; 

� zdržují se pouze z důvodu studia či léčení (i když se na území ČR obvykle 

zdržují, např. i více než 183 dní v roce); 

� FO, které jsou podle mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění 

považovány za daňové cizozemce (i když splňují jedno z kritérií pro daňové 

tuzemce). 

 

                                                           
78  Pro poplatníky s neomezenou daňovou povinností se v daňové literatuře a ve smlouvách o zamezení 
mezinárodního dvojího zdanění používá pojmů „daňový tuzemec“ nebo „rezident“. Pro poplatníky 
s omezenou daňovou povinností se používá pojmů „daňový cizozemec“, nebo „nonrezident“ či 
„nerezident“. 
79  Bydlištěm se rozumí místo, kde má osoba stálý byt (byt k dispozici pro stálé užití) s úmyslem se tam 
trvale zdržovat. 
80  Osobou obvykle se zdržující na území ČR je osoba, která na tomto území pobývá alespoň 183 dní 
v kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích, přičemž do lhůty 183 dní se započítává 
každý započatý den pobytu (včetně dne příjezdu, odjezdu, soboty, neděle, státního svátku apod.). 
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Předmět daně z příjmů fyzických osob 

Jsou jím jednotlivé druhy příjmů, které jsou jak z hlediska sémantického, tak i z 

uplatňování daňových režimů a technik výběru daně, rozděleny do 5 skupin a to: 

o příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků –    §6; 

o příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti –  §7; 

o příjmy z kapitálového majetku –      §8; 

o příjmy z pronájmu –        §9; 

o ostatní příjmy –        §10. 

 

§6 Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky jsou to zejména příjmy ze současného 

nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru. Dále příjmy za 

práci členů družstev, společníků a jednatelů společností, odměny členů statutárních a 

dalších orgánů právnických osob, příjmy plynoucí v souvislosti se současným, 

budoucím nebo dřívějším výkonem závislé činnosti. [1] 

 

§7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti – jedná se o příjmy ze 

zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z 

podnikání podle zvláštních předpisů, podíly společníků v.o.s. a komplementářů k.s. 

 

§8 Příjmy plynoucí z kapitálového majetku - mezi nejdůležitější patří podíly na zisku z 

majetkového podílu na a.s., podíly ze zisku tichého společníka, úroky, výhry a jiné 

výnosy z vkladů na vkladních knížkách a výnosy z vkladových listů. 

 

§9 Příjmy z pronájmu – především nemovitostí a dále příjmy z pronájmu movitých věcí 

(kromě příležitostného pronájmu). 

 

§10 Ostatní příjmy - jsou to např. příjmy z příležitostných činností, příjmy z převodu 

vlastní nemovitosti, výhry v loteriích (sázkách), výhry z reklamních soutěží, atd. [1] 

Do vlastního příjmu81 se nezahrnuje: 

� zvýšení důchodu pro bezmocnost; 

� dávky státní sociální podpory82; 

                                                           
81 podle § 15 odst. 1 písm. b) 
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� dávky a služby sociální péče83; 

� státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem84; 

� státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře 

stavebnímu spoření85; 

� stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí 

povolání.  

 

Pro každého poplatníka je důležité přesně zařadit každý jednotlivý příjem do jedné z 5 

skupin druhů příjmů. Nesprávné zařazení příjmu může vést k chybám ve stanoveni 

základu daně a daňové povinnosti poplatníka se sankčními důsledky a s možným 

následným daňovým řízením dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Předmětem daně jsou nejen příjmy peněžní, ale rovněž příjmy nepeněžní86 dosažené i 

směnou. Zákon zakotvuje pravidla pro přesnější zjišťování ceny obvyklé. Příjmy 

získané směnou se posuzují obdobně jako příjmy získané prodejem. Ocenění některých 

nepeněžních příjmů je řešeno přímo v ZDP.  

 

Předmětem daně nejsou: 

� příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zvláštního právního 

předpisu, který upravuje podmínky převodu majetku státu na jiné osoby87; 

� příjmy získané zděděním nebo vydáním majetku (restituce, rehabilitace); 

� příjmy získané darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva, s 

výjimkou příjmů z nich plynoucích; 

� příjem získaný FO nabytím daru v souvislosti s provozováním následujících 

činností: 

� školská zařízení a zdravotnická zařízení, 

� zařízení na ochranu opuštěných zvířat a ohrožených druhů zvířat; 

                                                                                                                                                                          
82 podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve zněni pozdějších předpisů 
83 podle zákona č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
84 podle zákona č. 42/ /1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
85 podle zákona č. 96/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
86 Nepeněžní příjmy se oceňují podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění p. p. 
87  Zákon č. 92/1991 Sb. 
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� úvěry a půjčky s výjimkou: 

• příjmů, který věřitel nabyl z vrácené půjčky nebo úvěru úplatným 

postoupením pohledávky vzniklé na základě této půjčky nebo úvěru, a to 

ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácené půjčky 

nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena, 

• příjmů plynoucího poplatníkovi, který vede daňovou evidenci, 

z eskontního úvěru ze směnky, kterou je hráze na pohledávka; 

� příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů;88 

� příjmy plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským 

soudem pro lidská práva ve výši, kterou je ČR povinna uhradit, nebo z titulu 

smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, 

kterou se ČR zavázala uhradit; 

� příjem plynoucí FO (rezidentu ČR), který vypomáhá domácími pracemi v 

zahraničí nebo příjmy plynoucí nonrezidentu (zahraniční osobě), který 

vypomáhá s domácími pracemi v ČR za stravu a ubytování, jde-li o příjem k 

uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-

pair). 

 

Zdaňovací období 

Zdaňovacím obdobím FO může být na rozdíl od PO pouze kalendářní rok, tj. období 

od 1.1. do 31.12. Podnikající FO sice může účtovat v hospodářském roce, ale podávat 

daňové přiznání k daním z příjmů FO je povinna vždy za kalendářní rok s tím, že pokud 

poplatník s příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství nebo s příjmy 

ze živnosti uplatní jako účetní období hospodářský rok, pak dílčím základem daně nebo 

daňovou ztrátou v každém daňovém přiznání bude vždy rozdíl mezi příjmy a výdaji za 

ukončený hospodářský rok89, resp. za ten hospodářský rok, který končí v příslušném 

kalendářním roce. 

 

Hospodářským rokem se podle § 3 odst. 2 ZoÚ rozumí účetní období 12 po sobě 

jdoucích měsíců, které může začínat pouze 1. dnem jiného měsíce, než je leden (např. 

1.3.2005, 1.8.2006). ÚJ může uplatnit jako účetní období hospodářský rok na základě 
                                                           
88  podle § 143a OBZ 
89 § 7 odst. 12 ZDP 
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oznamovací povinnosti místně příslušnému správci daně stanovené v termínu nejméně 3 

měsíce před plánovanou změnou účetního období, jinak účetní období zůstává 

nezměněno. 

 

Základ daně 

Základem daně90 je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím 

období, za které se považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené 

na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů § 6 – 10 ZDP 

není stanoveno jinak. Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a 

příjmy, pro které je stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně91. [1] 

 

Základ daně je daňová kategorie (základna), ze které se sazbou daně vypočítává po 

odečtení NČ a OP daňová povinnost (nebo nadměrný odpočet) poplatníka. Metodický 

přístup ke kvantifikaci základu daně poněkud odlišný u FO a u PO. 

 

Zásady tvorby a úpravy ZD a vzniku daňové ztráty u FO (dle § 5 ZDP) 

Základ daně FO se stanoví tak, že se nejprve zjistí dílčí základy daně podle 

jednotlivých druhů příjmů (§ 6 až 10 ZDP) a od souhrnu DZD se odečítají nárokové 

nezdanitelné části NČ a odčitatelné položky OP. 

 

Algoritmus výpočtu daně FO  

Metodikou stanovení základu daně FO je nejprve třeba stanovit dílčí základy daně. 

Vycházíme-li z jednotlivých druhů příjmů, pak se dílčí základy daně (DZD) stanoví 

takto: 

1) DZD§6 = Pc - (Pz + Ps), (DZD§6 > 0),  

kde Pc je celkový příjem (hrubý příjem, hrubá mzda), Pz je zdravotní pojistné, Ps 

je pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

 

2) DZD§7 = P - Vdzu, (DZD§7 = 0, > 0, < 0), 

                                                           
90 § 5 ZDP 
91 podle § 36 ze samostatného základu daně. 
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kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce (ve zdaňovacím 

období), Vdzu jsou výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 

 

3) DZD§8 = P (DZD§8 > 0, = 0), 

kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce.92 

 

4) DZD§9 = P - Vdzu, (DZD§9 = 0, > 0, < 0), 

kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, Vdzu jsou výdaje na 

dosažení, zajištění a udržení příjmů.  

 

5) DZD§10 = P - Vd, (DZD§10 = 0, > 0), 

kde P jsou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce, Vd, jsou výdaje na 

dosažení příjmů. 

 

Základ daně fyzické osoby se pak stanoví takto: 

ZD = [DZD§6 + (DZD§7 + DZD§8 + DZD§9 + DZD§10)], 

ZDupravený = ZD – OP – NČ 

Zaokrouhlení daně na 100,- Kč dolů 

Daňová povinnost (daň) 

Daň po slevách = daň – slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35b § 35ba, § 35c a § 35d) 

 

kde ZD je základ daně,  

DZD§6  je dílčí základ daně ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 

DZD§7 je DZD z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, 

DZD§8 je dílčí základ daně z kapitálového majetku, 

DZD§9 je dílčí základ daně z pronájmu, 

DZD§10 je dílčí základ daně z ostatních příjmů, 

NČ je nezdanitelná část základu daně podle § 15 ZDP, 

OP jsou odčitatelné položky podle § 34 ZDP. 

 
                                                           
92  Pouze v případě příjmů z prodeje předkupního práva na cenné papíry se příjmy snižují o cenu pořízení 
předkupního práva. Tento výdaj však může být akceptován pouze do výše příjmů, takže DZD§8 může být 
větší než nula nebo roven nule, tedy nevzniká zde ztráta. 
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Veškeré příjmy, které jsou základem daně  

-  příjmy vyňaté ze zdanění  

-  příjmy osvobozené od daně  

-  příjmy tvořící samostatné daňové základy zdaňované zvláštní sazbou daně 

srážkou u zdroje  

-  uznatelné výdaje na dosažení zdanitelných příjmů  

=  ZÁKLAD DAN Ě  

-  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  

-  pojistné na veřejné zdravotní pojištění  

=  ZÁKLAD DAN Ě  

-  odčitatelné položky § 34 a nezdanitelné části § 15 

=  UPRÁVENÝ ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlení ZD) 

*  sazba daně (viz Příloha 1) 

=  DAŇOVÁ POVINNOST PŘED SLEVAMI  

-  slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35ba, § 35c a zaplacené zálohy na dani § 35d) 

=  VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

Tabulka č. 1: Výpočet daňové povinnosti za rok 2007(Platí od 1. ledna 2006 do 31. 
prosince 2007) 

 

 

Základ daně může být tedy větší než nula nebo roven nule. V daňovém přiznání FO se 

základ daně zaokrouhluje na celé stokoruny dolů. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pouze u příjmů z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti (P§7) a příjmů z pronájmu (P§9) může vzniknout daňová ztráta, 

kterou lze vzájemně zkompenzovat nebo uplatnit v následujících 5 letech formou 

snížení základu daně FO. Vzájemné kompenzování ztráty podle § 7 a § 9 ZDP lze také 

provést s příjmy podle § 8 a § 10 ZDP. Ztráta nemůže logicky vzniknout u příjmů: 

 

o ze závislé činnosti a z funkčních požitků (P§6); 

o z kapitálového majetku (P§8); 

o z ostatních příjmů (P§10). 
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Veškeré příjmy, které jsou základem daně  

-  příjmy vyňaté ze zdanění  

-  příjmy osvobozené od daně  

-  příjmy tvořící samostatné daňové základy zdaňované zvláštní sazbou daně 

srážkou u zdroje  

-  uznatelné výdaje na dosažení zdanitelných příjmů  

=  ZÁKLAD DAN Ě  

-  odčitatelné položky § 34 a nezdanitelné části § 15 

=  UPRÁVENÝ ZÁKLAD DANĚ (zaokrouhlení ZD) 

*  sazba daně (viz. Příloha 1) 

=  DAŇOVÁ POVINNOST PŘED SLEVAMI  

-  slevy na dani (§ 35, § 35a, § 35ba, § 35c a zaplacené zálohy na dani § 35d) 

=  VÝSLEDNÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

+  pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti  

+  pojistné na veřejné zdravotní pojištění  

=  VÝSLEDNÉ DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ 

Tabulka č. 2: Výpočet daňové povinnosti za rok 2008 (Platí od 1. ledna 2008) 

 

Nezdanitelná část základu daně § 15 

Od základu daně je možné odečítat tzv. nezdanitelnou část základu daně.93 NČ základu 

daně (§ 15 ZDP) zahrnují položky, které při splnění podmínek pro jejich uplatnění 

snižují základ daně FO. Převážně jsou konstruovány na principu solidarity, neboť 

zohledňují rodinnou, sociální a zdravotní situaci poplatníka. Za takovéto částky se 

považují např. hodnoty darů94, hodnoty zaplacených úroků ze stavebního spoření, úroků 

z hypotečního úvěru i úvěru poskytnutého stavební spořitelnou.95 Mezi NČ dále patří a 

od základu daně lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní 

připojištění se státním příspěvkem96, dále lze odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím 

období na jeho soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy97, předposlední NČ 

                                                           
93 § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
94 dle § 15 odst. 1 ZDP - musí být splněny podmínky co do jejich výše tak i komu je dar poskytnut. 
95 dle § 15 odst. 3 ZDP - opět zákon stanovuje podmínky pro jejich možný odečet. 
96 dle § 15 odst. 5 ZDP 
97 dle § 15 odst. 6 ZDP 
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jsou zaplacené členské příspěvky zaplacené odborové organizaci98 ve zdaňovacím 

období členem odborové organizace a poslední NČ jsou úhrady za zkoušky ověřující 

výsledky dalšího vzdělávání.99 

 

Položky odčitatelné od základu daně § 34 

Další položky, které je možno od základu daně odečíst jsou vyjmenovány v § 34 ZDP. 

Mezi nejčastěji používané patří odečet daňové ztráty100, která byla vyměřena za 

předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích 

následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Dále lze od 

základu daně odečíst 100 % výdajů (nákladů), které poplatník vynaložil při realizaci 

projektů výzkumu a vývoje.101 

 

Samotný výpočet daně probíhá podle § 16 ZDP. Daň ze základu daně sníženého o NČ 

základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na 

celá sta Kč dolů činí 15 %, účinné od 1.1.2008. Rozhodné částky pro různá daňová 

pásma daňové sazby dle § 16 pro rok 2007 až 2009 reflektuje tabulka obsažena 

v Příloze 1. 

 

Slevy na dani 

Poplatníkovi uvedenému v § 2 se daň vypočtená podle § 16, snižuje o částky slev na 

dani podle § 35, § 35a nebo § 35b za zdaňovací období a dále o částky slev na dani 

podle § 35ba. Na základě novelizace ZDP došlo od 1.1.2008 ke změně výše částek slev 

na dani a to k jejich výraznému zvýšení oproti roku 2007, zachycené změny jsou 

zachyceny v tabulce v Příloze 2. 

 

 

 

 

                                                           
98 dle § 15 odst. 7 ZDP 
99 dle § 15 odst. 8 ZDP 
100 dle § 34 odst. 1 ZDP 
101 dle § 34 odst. 4 ZDP 
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Pro aktuální zdaňovací období 2008 jsou stanoveny slevy na dani (snižující daň z 

příjmů FO) v těchto případech a výši: 

a) 24 840,- Kč (ročně), 2070,- Kč (měsíčně) - tzv. základní sleva na dani na 

poplatníka, 

b) 24 840,- Kč (ročně) - na manžela/ku, žijící/ho s poplatníkem 

v domácnosti (nelze uplatnit měsíčně), 

pokud nemá vlastní příjmy, přesahující za 

zdaňovací období částku 38 040,- Kč, 

přičemž je-li manžel/ka držitelem/kou 

průkazu ZTP/P, zvyšuje se odečet na 

dvojnásobek, tj. na 49 680,- Kč ročně; 

c) 2 520,- Kč (ročně), 210,- Kč (měsíčně) - pobírá-li 

poplatník částečný invalidní důchod nebo došlo-li 

k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní 

důchod; 

d) 5 040,- Kč (ročně), 420,- Kč (měsíčně) - pobírá-li 

poplatník plný invalidní důchod nebo došlo-li k 

souběhu nároku na starobní a plný 

invalidní důchod; 

e) 16 140,- Kč (ročně), 1 345,- Kč (měsíčně) 

- je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P; 

f)  4 020,- Kč (ročně), 335,- Kč (měsíčně) - 

u poplatníka, který se soustavně připravuje 

na budoucí povoláni studiem nebo 

předepsaným výcvikem; 

 

3.2.2 Daň z příjmu právnických osob 
Poplatníci daně z příjmu jsou osoby, které nejsou FO, a i organizační složky státu podle 

zvláštního právního předpisu. Od daně je osvobozena ústřední banka ČR. [1] 

 

Zdaňovací období nemusí být pouze kalendářní rok, ale i rok hospodářský, nebo účetní 

období pokud je delší než bezprostředně po sobě jdoucích dvanáct měsíců. [1] 
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Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým 

majetkem. Do příjmů, které nejsou předmětem daně se řadí například příjmy získané 

nabytím akcií podle zvláštního zákona, zděděním nebo darováním nemovitosti, atd. 

Poplatníci, kteří nejsou založení za účelem podnikání jsou předmětem daně příjmy 

získané z reklam, z členských příspěvků a příjmy z nájemného. § 19 ZDP vyjmenovává 

příjmy, které jsou osvobozeny od daně. Mezi tyto příjmy patří například členské 

příspěvky podle stanov přijaté zájmovými sdruženími PO; výnosy kostelních sbírek; 

příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW; atd. [1] 

 

Sazba daně PO102 je pro rok 2007 24 % a vztahuje se na základ daně snížený podle § 

34 ZDP a § 20 (odst. 7 a 8) ZDP, který se zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. Sazba 

daně PO činí pro rok 2008 21 % a vztahuje se na základ daně snížený o položky podle § 

34 ZDP a § 20 (odst. 7 a 8) ZDP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. [1] 

 

Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 

daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování 

jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. U poplatníka, který je 

komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně část základu daně 

nebo daňové ztráty komanditní společnosti určená ve stejném poměru, jakým je 

rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti na tohoto komplementáře podle 

zvláštního právního předpisu. Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst 

hodnotu darů poskytnutým obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým 

osobám na území ČR, a to např. na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, atd. 

V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. [1] 

 

3.2.3 Odměny statutárních orgán ů obchodních spole čností  
 

SROVNÁNÍ STAVU DO 31.12.2007 A OD 1.1.2008 

A) Právní vztah výkonu činností statutárních orgánů a obchodních společností 

Obchodní společnosti jednají prostřednictvím statutárního orgánu. Ustanovení 

obchodního zákoníku o jednotlivých obchodních společnostech a družstvu určují, kdo je 

                                                           
102 dle § 21 odst. 1 ZDP 
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statutárním orgánem, jehož jednání je jednáním podnikatele. Statutárním orgánem jsou 

nejčastěji: 

• společníci (veřejná obchodní společnost) 

• komplementáři (komanditní společnost) 

• jednatelé (společnost s ručením omezeným) 

• představenstvo – kolektivní statutární orgán (akciová společnost a družstvo). 

 

Činnost statutárního orgánu (dále jen “SO“), popř. člena kolektivního statutárního 

orgánu (nebo jiného orgánu právnických osob) obchodní společnosti je upravena 

Obchodním zákoníkem a nemůže ho tedy FO vykonávat v pracovním poměru, protože 

vznik a zánik tohoto právního vztahu není upraven pracovně-právními předpisy a výkon 

předmětných funkcí musí být vykonáván pouze v rámci obchodně-právního vztahu. 

Vztah mezi společností a osobou, která je SO nebo členem statutárního či jiného orgánu 

společnosti při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o 

mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze 

zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.103 Toto ustanovení nevylučuje přímé 

uzavření mandátní smlouvy, ale není to nutné. 

Skutečnost, že FO je společníkem, nebo že byla ustavena SO, nebrání tomu, aby 

navázala s touto společností pracovní poměr nebo jiný pracovně-právní vztah, ale 

jedině tehdy, pokud jeho náplní není výkon činnosti SO. Jednatel či člen SO může tedy 

na výkon své „nestatutární“ práce pro společnost mít uzavřenu pracovní smlouvu a 

vztahy z ní vyplývající se pak řídí pracovně-právními předpisy. 

 

B) Daňová uznatelnost odměn 

Odměna vyplácená za práci jednatele pro společnost (ať na základě pracovněprávního 

či obchodně-právního vztahu) je daňovým nákladem společnosti včetně souvisejícího 

pojistného na všeobecné ZP a SP (nákladem je jen složka pojistného, která jde k tíži 

zaměstnavatele - § 24/2 zákona o daních z příjmů, dále jen ZDP).  

 

Na odměnu jednatele se nevztahuje ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP, dle kterého 

jsou nedaňovým nákladem odměny vyplácené členům SO a dalších orgánů PO, 

                                                           
103 § 66 OBZ 
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jelikož jednatel je přímo SO, nikoliv členem SO. Totéž platí i v případě, kdy s.r.o. má 

více jednatelů – v tomto případě se nejedná o kolektivní SO, ale o několik 

samostatných SO. Skutečnost, že příjmy jednatele mají jiný daňový režim než např. 

odměny členů představenstva a.s. lze přímo dovodit ze ZDP, když v § 6 odst. 1 písm. b) 

uvádí příjmy za práci jednatelů a v písm. c) stejného ustanovení uvádí odměny členů SO 

(ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP by se vztahovalo např. i na odměnu vyplácenou 

členům dozorčí rady, pokud by byla s.r.o. zřízena). 

 

C) Rezidenti ČR 

1. Základní pravidla odměňování 

• pokud má jednatel uzavřenu pracovní smlouvu, je zdaňován v režimu ZDP § 6, 

odst. 1, písm. a) a je považován i z hlediska pracovně-právního za zaměstnance 

• pokud jednatel nemá pracovní smlouvu, ale vykonává pro společnost práci, za 

kterou je odměňován, je zdaňován v režimu ZDP § 6, odst. 1, písm. b) 

 

Pro určení, jakým způsobem zdaňovat odměny vyplývající z předmětných funkcí, je 

nutno vycházet z ustanovení § 6, odst. 1 ZDP, kde jsou vyjmenovávány jednotlivé 

příjmy ze závislé činnosti a mezi nimi jsou mimo jiné uvedeny: 

• písm. b)  pro příjmy za práci jednatelů 

• písm. c) odměny členů SO a dalších orgánů PO 

Všechny příjmy vyplývající z těchto funkcí jsou tedy zdaňovány jako příjmy ze závislé 

činnosti, bez ohledu na to, jaký charakter má právní vztah, ze kterého příjmy plynou, 

tzn. podle ustanovení § 38h odst. 2 nebo 3 ZDP, přičemž rozhodující pro způsob jejich 

zdanění je, zda poplatník podepsal u svého zaměstnavatele Prohlášení k dani z příjmů 

FO dle § 38k odst. 4, příp. odst. 7 ZDP. 

 

V zásadě je možno se při zdaňování řídit následujícími pravidly: 

a) poplatník mající příjmy podle § 6, odst. 1, písm. b) nebo c) ZDP podepsal 

Prohlášení k dani z příjmů FO – jeho příjmy jsou zdaňovány měsíční zálohou na 

daň dle § 38h ZDP, odst. 2 
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b) poplatník mající příjmy podle § 6, odst. 1, písm. b) nebo c) ZDP nepodepsal 

Prohlášení k dani z příjmů FO – tyto příjmy budou tedy vždy zdaněny dle § 38h 

odst. 2 ZDP, ale nejméně ve výši 20% ze základu daně. Zároveň se při výpočtu 

zálohy nepřihlédne k měsíční slevě na dani v § 35ba ZDP a k měsíčnímu daňovému 

zvýhodnění. 

 

c) kombinace příjmů uvedených v § 6, odst. 1, písm. b) a c) ZDP s příjmy 

vyplývajícími z pracovního poměru se zdaňují v závislosti na tom, zda je podepsáno 

Prohlášení k dani z příjmů FO. Pokud je toto Prohlášení podepsáno, příjmy se 

zdaňují souhrnně měsíčními zálohami na daň. Pokud Prohlášení podepsáno není, je 

možno příjmy z pracovního poměru nepřesahující v kalendářním měsíci Kč 

5.000,00 zdanit 15% srážkovou daní (§ 38h odst. 4 -> § 36 odst. 2 písm. c) bod 4 -> 

§ 6 odst. 4 ZDP) a odměny SO zálohou na daň ve výši minimálně 20% bez 

přihlédnutí k daňovým zvýhodněním a slevám (§ 36 odst. 4 ZDP). 

 

Podíly na zisku z majetkového podílu na a.s. i s.r.o. podléhají zdanění zvláštní sazbou 

daně 15%.104 Tato forma odměny ale nepodléhá ZP ani SP.  

 

Od 1.1.2008 se zavádí rovná 15% daň z příjmů. Tedy se mění i zdanění odměn 

jednatelů i členů SO. Výsledkem je, že zdanění těchto subjektů je ve všech výše 

uváděných případech 15%. 

 

2. Zdravotní pojištění 

Jednatel, ať vykonává pro společnost činnost na základě pracovního poměru nebo na 

základě obchodně-právního vztahu uzavřeného s touto společností, podléhá v obou 

případech § 5/a, bod 4 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném ZP (dále jen “VZP“), podle 

něhož je pro účely uvedeného zákona považován za zaměstnance a tudíž se stává 

plátcem pojistného VZP. Výše pojistného, kterou je jednatel povinen hradit činí 4,5% z 

vyměřovacího základu (dle zákona č. 592/1992 Sb.) Vzhledem k tomu, že pro účely 

úhrady VZP je tedy jednatel považován za zaměstnance, je plátcem i společnost, od 

které pobírá příjmy (26% z vyměřovacího základu). 

                                                           
104 § 8 -> § 36 odst. 2 ZDP 
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Členové SO a dalších orgánů PO jsou stejně jako jednatelé považováni za pojištěnce, ale 

nejsou vymezeni jako plátci a jejich příjmy tedy nepodléhají ZP.  

 

Zásadní změnou oproti roku 2007 je změna znění § 5/a, zákona č. 48/1997 Sb. ze 

kterého nyní vyplývá, že za zaměstnance jsou nyní považováni i členové SO a dalších 

orgánů PO. Ti se tedy od 1.1.2008 také stávají plátci veřejného ZP. 

 

3. Sociální pojištění 

Dle § 3 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení (dále jen PnaSZ) 

jsou jednatelé považováni, opět v obou možných případech, pro účely zmíněného 

zákona za zaměstnance a tedy poplatníky PnaSZ. Součástí PnaSZ je nemocenské 

pojištění (dále jen NemPZ). Účast jednatele na NemPZ se posuzuje z hlediska zákona 

54/1956 Sb. o NemPZ zaměstnanců. Jednatel podmínky účasti na NemPZ obecně 

splňuje, nelze-li uplatnit vynětí z pojištění podle § 5 NemPZ. (vyňati jsou např. 

zaměstnanci, kteří jsou činní v ČR pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území ČR; 

to však neplatí, jde-li o zaměstnance, kteří jsou činní v ČR pro zaměstnavatele, kteří 

mají sídlo na území státu, s nímž ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním 

zabezpečení). 

Dále je účast jednatele na nemoc. poj. upravena vyhláškou č. 165/1979. Podle § 19 odst. 

1 této vyhlášky je jednatel pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl 

započitatelného příjmu aspoň Kč 400,00. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním 

měsíci zahájení a ukončení činnosti. Tato hranice neplatí pro měsíce pracovní 

neschopnosti, výkonu veřejné funkce apod.  

 

Je-li jednatel s.r.o. současně společníkem této společnosti, považuje se za započitatelný 

příjem úhrn odměn z obou jeho činností a je nemocensky pojištěn z těchto činností jen 

jednou (§ 4 NemPZ). Pokud však společník s. r. o. vykonává pro společnost práci na 

základě pracovního poměru a zároveň je i jednatelem společnosti, je nutno posuzovat  

podmínky pro jeho účast na nemocenském pojištění, jakož i pro placení pojistného na 

sociální zabezpečení, z každé této jeho činnosti samostatně. 
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Členové SO a dalších orgánů PO nejsou pro účely SP podle ustanovení § 3 PnaSZ 

vymezeni a tedy jejich příjem nepodléhá ZP. 

 

Od 1.1.2008 by měl nabýt účinnosti zákon č. 187/2006 Sb. o NemPZ a nahradit tak 

dosavadní č. 54/1965 Sb. o NemPZ zaměstnanců. Jednatelé podle něj zůstávají 

poplatníky pojistného, nicméně jsou vyňati z NemPZ a proto dle Zákona č. 155/1995 

Sb. i z důchodového pojištění. Existuje ale pochybnost, zda zmíněný a již jednou o rok 

odložený zákon 187/2006 Sb. v účinnost skutečně vstoupí, či nebude-li vůbec zrušen. 

Členové SO v obou případech i nadále nejsou pro účely SP vymezeni. 

 

D) Nerezidenti ČR – rezidenti EU 

1. Základní pravidla odměňování 

Příjmy jednatelů jsou upraveny § 22 odst. 1 písm. b) ZDP, který považuje za příjmy ze 

zdrojů na území ČR za příjmy ze závislé činnosti, která je vykonávána na území ČR. Z 

jejich příjmů je odváděna daň ze závislé činnosti společností dle § 38h ZDP. 

 

Členové SO a dalších orgánů PO mají upraveno zdanění příjmů v § 22 odst. 1 písm. g) 

bod 6 ZDP, vyplácí-li je český daňový rezident nebo stálá provozovna. V takovém 

případě podléhají tyto příjmy podle § 36 odst. 1 písm. a) bod 1 ZDP srážkové dani ve 

výši 25 %. 

Novela zákona o daních z příjmů mění míru zdanění na 15%, tedy stejně jako u 

rezidentů. 

 

2. Specifika ve vztahu ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění v oblasti DZP a majetku 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) jsou mezistátní smlouvy, jejichž účelem 

je jednak zabránit dvojímu zdanění téhož příjmu, popř. téhož majetku, jak ve státě 

zdroje, tak i ve státě příjemce, a jednak i zabránit tomu, aby některý příjem nebyl 

zdaněn vůbec. U jednotlivých druhů příjmů stanoví, kterému ze smluvních států - zda 

státu zdroje nebo státu příjemce - přísluší zdanění. 

U příjmů, u nichž je uplatňována srážková daň (dividendy, úroky, licenční poplatky) 

pak stanoví, jaká nejvyšší daň může být uplatněna ve státu zdroje bez ohledu na vnitřní 



 - 61 - 

právní předpisy (smlouvy jsou tedy nadřazeny vnitřním - tuzemským právním 

předpisům).  

Existuje-li tedy taková smlouva, má přednost před vnitrostátním právem. V případě, že 

ČR takovou smlouvu uzavřenu s daným státem nemá, zdanění se bude řídit platným 

právním řadem ČR. Každý případ je tedy nutno posuzovat zvlášť nejprve ve vztahu 

k příslušné SZDZ. Toto pravidlo platí nejen pro rezidenty EU, ale obecně pro rezidenty 

všech cizích států. 

 

3. Sociální a zdravotní pojištění 

ČR v oblasti sociálního zabezpečení aplikuje ustanovení Nařízení Rady (EHS) 1408/71 

a prováděcí Nařízení Rady (EHS) 574/72 (tzv. Koordinační nařízení), Nařízení Rady 

859/03 a další složky komunitárního práva, zejména judikáty Evropského soudního 

dvora. Stávající platné mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení sice nepozbývají 

platnosti, ale aplikují se pouze ta ustanovení, která nejsou v rozporu s Koordinačními 

nařízeními, jejichž smyslem je zachovat pojištěnci jednoho státu nárok na dávky 

vyplývající z jeho pojištění i v ostatních členských státech EU a zamezit dvojímu 

pojištění. Nařízení jsou postavena na principech: 

●    aplikace právního řádu jediného státu (obecně platí, že se uplatňuje právní řád země, 

kde zaměstnaná, nebo OSVČ pracuje, bez ohledu na místo jejího trvalého pobytu). 

Cílem je předejít kolizi zákonů (např. pracovník sídlící v Německu a pracující 

v Dánsku). Dle dánských předpisů by nebyl pojištěn, jelikož v Dánsku nemá trvalé 

bydliště, zatímco dle německých zákonů by rovněž nebyl pojištěn, jelikož 

v Německu nepracuje) 

●    rovného zacházení (zákaz veškeré diskriminace z důvodů státní příslušnosti, osoby 

sídlící na území členských států, na které se vztahují ustanovení Nařízení podléhají 

stejným povinnostem a užívají stejných výhod dle legislativy členského státu jako 

státní příslušníci dotyčného státu.)  

●    výplaty dávek do ciziny (důchody a dávky nabyté podle zákonů jednoho státu musí 

být příslušné osobě vypláceny i tehdy, kdy sídlí v jiném členském státě). 

●    zachování práv během jejich nabývání (sčítání dob pojištění) 
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Osobní rozsah Nařízení 1408/71 je zásadní otázkou pro rozhodování, má-li se v daném 

případě uplatnit koordinační mechanismus EU. V zásadě lze říci, že ochrana předpisů 

ES se v oblasti sociálního zabezpečení vztahuje na:  

• občany členského státu EU (respektive Evropského hospodářského prostoru)  

• osoby bez státní příslušnosti a uprchlíky, pokud bydlí v členském státě EU  

• rodinné příslušníky a pozůstalé výše zmíněných osob bez ohledu na státní 

příslušnost  

• za určitých podmínek i občany třetích států.  

V rámci osobního rozsahu existuje několik dalších kategorií pracovníků, kteří splňují 

podmínky stanovené článkem 1(a) Nařízení 1408/71, ale na které se vzhledem k povaze 

práce, kterou vykonávají, vztahují zvláštní ustanovení. Ta mohou stanovit buď odlišné 

nároky na některé dávky nebo se omezují na přiřazení pod působnost právních předpisů 

jiného členského státu než stanoví všeobecná pravidla – např. sezónní pracovníci, 

vyslané osoby, osoby zaměstnané na diplomatických zastupitelstvích a konzulárních 

úřadech, pomocný personál ES. 

Koordinační nařízení je možno použít, pouze pokud osoba migruje. Nedojde-li k 

pohybu přes hranice, nelze se na Nařízení odvolat, dokonce ani tehdy, když se osoba 

střetne s národními diskriminačními pravidly. Důvod pohybu přes hranice nerozhoduje. 

Pohyb nemusí nastat z ekonomických důvodů. Nařízení se bude aplikovat i tehdy, když 

zaměstnaná osoba sice celý život pracovala v jednom členském státě, jako důchodce 

však odešla do jiného členského státu. Nařízení se vztahuje především na osoby 

zaměstnané nebo samostatně výdělečně činné. 

Pravidla pro příslušnost k právním předpisům jsou přesně definována v Nařízení Rady 

1408/71, ale v řadě případů je nutné jejich zvláštní posouzení, viz. dále. V České 

republice rozhoduje o příslušnosti k právním předpisům a potřebná osvědčení 

(formuláře E 101, případně E 102 a E 103) vystavuje ČSSZ – referát vysílání 

pracovníků v odboru evropské koordinace a mezinárodních vztahů. 
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Základním pravidlem pro určování účasti na pojistném systému té, které země, je tzv. 

„ pravidlo státu výkonu práce či činnosti“.  Osoba krytá Koordinačními nařízeními 

podléhá právním předpisům jen jednoho členského státu, tj. 

● osoba zaměstnaná podléhá právním předpisům toho členského státu EU, na jehož 

území pracuje (i když bydlí na území jiného členského státu, nebo když její 

zaměstnavatel má sídlo  na území jiného členského státu) 

 

Základní pravidlo se vztahuje na většinu případů a nevyžaduje zvláštní posouzení. 

Aplikuje se automaticky, pokud nedojde k některé z výjimek popsaných níže.  

 

Výjimky ze základního pravidla vyžadují zvláštní posouzení a neaplikují se 

automaticky. V těchto případech je většinou potřebné osvědčení o příslušnosti k 

právním předpisům některého z členských států (formulář E 101, příp. E 102, E 103): 

1. Zvláštní ustanovení pro určité kategorie osob: 

Nevystavuje se žádné osvědčení (evropský formulář), ale v případě nejasnosti je 

potřebné konzultovat věc s kontaktním pracovníkem kterékoli SSZ. 

2.  Osoby vyslané 

3. Souběžný výkon činnosti ve dvou nebo více členských státech 

Jedná se o situace, kdy osoba je současně zaměstnaná ve dvou nebo více členských 

státech, nebo osoba vyvíjí svou samostatnou výdělečnou činnost současně na území 

dvou nebo více členských států nebo osoba je zaměstnaná na území jednoho členského 

státu a současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jiného členského 

státu. 

Oznamovací povinnost migrujícího pracovníka: 

V případech souběžného výkonu činnosti je osoba povinna oznámit tuto situaci místně 

příslušné správě sociálního zabezpečení (tj. OSSZ nebo územnímu pracovišti Pražské 

SSZ), a v případech, kdy nebude možné určit místní příslušnost SSZ, jakékoli SSZ.105 

Správné určení příslušnosti k právním předpisům je rozhodující pro účast osoby v 

systému SZ nejen v ČR, ale i v jiných členských státech. 

 

                                                           
105 Tato povinnost vyplývá z ustanovení článku 12a Nařízení Rady (EHS) 574/72 
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1. Zaměstnanec bydlí na území jednoho členského státu a vykonává činnost na území 

tohoto členského státu a současně i na území jiného členského státu  

- podléhá právním předpisům státu bydliště 106 

 

2. Zaměstnanec pracuje pro několik různých podniků nebo zaměstnavatelů, kteří 

zaregistrovali své ústředí nebo místo podnikání na území jiných členských států, než je 

bydliště zaměstnance. 

- podléhá právním předpisům státu bydliště107 

 

3. Zaměstnanec pracuje pro 1 zaměstnavatele na území 2 a více členských států, ale v 

žádném z těchto států nebydlí. 

- podléhá právním předpisům státu registrovaného sídla zaměstnavatele108 

 

E) Nerezidenti EU 

1. Základní pravidla odměňování 

Dle platné právní úpravy ČR se pro účely zdanění příjmů jednatelů a členů SO a jiných 

orgánů PO nečiní rozdíl mezi rezidenty a nerezidenty EU. 

 

Novela zákona o daních z příjmů mění míru zdanění na 15%, tedy stejně jako u 

rezidentů. 

2. Sociální a zdravotní pojištění 

V tomto případě je nutný rozbor každé daného případu zvlášť vzhledem k příslušné 

mezinárodní smlouvě.  

Obecně se za zaměstnance se podle VZP považují osoby vyjmenované v  § 5 písm. a), 

pokud jsou účastny nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. V 

§ 2 tamtéž je uvedeno, že ze ZP jsou vyňaty osoby, které nemají na území ČR trvalý 

pobyt, a jsou činny v ČR v pracovněprávním vztahu uzavřeném podle cizích předpisů. 

Na druhé straně však platí ustanovení § 55a, podle kterého se ustanovení zákona 

nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je ČR 

vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak. 

                                                           
106 článek 14(2)(b)(i) Nařízení 1408/71 
107 článek 14(2)(b)(i) Nařízení 1408/71 
108 článek 14(2)(b)(ii) Nařízení 1408/71) 
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Pokud bychom postupovali výhradně dle českých předpisů o ZP a SP, došli bychom 

k závěru, že vyslaní pracovníci jsou z českého ZP a SP vyňati a nemusí tudíž pojištění 

hradit. Jelikož však dle ústavy ČR má mezinárodní smlouva přednost před českým 

zákonem, je třeba postupovat výhradně dle smlouvy. Dle smlouvy pojistná povinnost 

k SP i ZP u výše uvedených vyslaných zaměstnanců jednoznačně vzniká. Na tuto 

skutečnost nemá vůbec žádný vliv trvalý pobyt zaměstnance mimo ČR a zaměstnavatel 

se sídlem mimo ČR, což jsou podmínky stanovené českými předpisy nikoli smlouvou. 

V případě tedy, že daná osoba je rezidentem státu, s nímž nemá ČR uzavřenu 

mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení ani o ZP, bude se postupovat dle 

platného právního řádu ČR; dle § 2 odst. 5 VZP je tato osoba vyňata z veřejného ZP a 

dle § 5 písm. c) i ze SP. Smlouvy je možno najít na oficiálním webu ČSSZ i MZV 

ČR.109 

                                                           
109 /online/ Odměny statutárních orgánů (a jejich členů) obchodních společností srovnání stavu do 
31.12.2007 a od 1.1.2008. Dostupné z: http://pravo.wz.cz/obc/data/odmena_statutaru_srovnani_2007-
2008.doc., poslední úprava 21.3.2008 
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4 Analýza problému a sou časné situace 
 

4.1 Zdůvodn ění aktuálnosti tématu 
Ráda bych se na tomto místě zmínila a zdůvodnila, proč 

jsem si dané téma vybrala. Od roku 2002 podnikám, jsem 

OSVČ a tudíž se mě daně, s tím spojené administrativní 

záležitosti a odvody přímo dotýkají. Když jsem poprvé 

slyšela o Reformě, napadlo mě, že by mohlo být zajímavé a 

pro mě samou i užitečné si zmapovat situaci v prostředí ČR 

a zamyslet se, zda bych se chtěla po studiu podnikání 

věnovat na plný úvazek. V Příloze 6 podnikatelském mini-

plánu jsem zhodnotila své potenciální podnikatelské 

možnosti a v další navazující části poté vyhodnotím jakou právní formu bych se 

rozhodla aplikovat pro zahájení podnikání. 

 

4.2 Charakteristika a sou časný stav podnikatelského prost ředí 
V prvním kvartále roku 2008 stoupl počet podnikatelů v ČR o tisíc a dosáhl počtu 919 

tisíc, osob samostatně výdělečně činných, a to včetně soukromých lékařů, umělců nebo 

zemědělců. Výsledek je zřejmě důsledkem stabilizace podnikatelského prostředí 

pozitivními vládními kroky jako například zrušení minimálního základu daně, 

nezavedení potažmo zrušení registračních pokladen, zrušení daňové progrese, které 

přineslo nové zdanění FO a další kroky, které zjednodušují administrativu. 

Podle statistik Eurostatu mají, v porovnání s ostatními zeměmi EU, živnostníci největší 

vliv na domácí ekonomiku. Více než 95 % podniků má maximálně 9 zaměstnanců. Tito 

malí zaměstnavatelé zaměstnávají celkem více jak třetinu zaměstnanců (podle informací 

ČTK) jsou největším tuzemským zaměstnavatelem.110 

 

 
                                                           
110 V Česku je 919 tisíc podnikatelů.http://www.podnikatel.cz/aktuality/v-cesku-je-919-tisic-podnikatelu/ 
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Vývoj počtu osob samostatně výdělečně činných: 

 BŘEZEN 
2008 

ROK 2007 ROK 2006 ROK 2005 ROK 2004 

POČET 
OSVČ 

919 000 918 000 903 900 910 800 945 500 

Tabulka č.3: Vývoj počtu OSVČ v letech 2004 – 2008 

 

březen
2008

2007
2006

2005
2004

880 000
890 000
900 000

910 000
920 000

930 000
940 000

950 000

Vývoj po čtu OSVČ

Počet OSVČ

 

Graf č.1: Vývoj počtu osob samostatně výdělečně činných v letech 2004 – 2008 
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Právní forma 2004 2005 2006 

Celkem 2 352 601 2 388 490 2 430 481 

101 Živnostník nezapsaný v obchodním rejstříku 1 655 951 1 663 206 1 680 608 

102 Živnostník zapsaný v obchodním rejstříku 18 644 17 836 17 280 

111 Veřejná obchodní společnost 7 794 7 754 7 652 

112 Společnost s ručením omezeným 219 648 231 169 244 417 

113 Společnost komanditní 692 703 722 

116 Zájmové sdružení 13 13 15 

117 Nadace 1 549 1 543 1 502 

118 Nadační fond 960 998 1 042 

121 Akciová společnost 16 403 17 031 18 093 

141 Obecně prospěšná společnost 1 070 1 208 1 369 

201 Zemědělské družstvo 2 2 2 

205 Družstvo 13 033 13 551 14 116 

231 Výrobní družstvo 110 104 102 

234 Jiné družstvo 134 128 120 

241 Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) 5 5 5 

242 Společný podnik (s více zakladateli) 1 1 1 

301 Státní podnik 803 746 668 

421 Zahraniční osoba 62 365 70 188 76 573 

Tabulka č.4: Ekonomické subjekty dle vybraných právních forem v letech 2004 - 2008111 

 
Malé a střední podniky (MSP) jsou privátní podniky mimo zemědělský sektor, které 

zaměstnávají méně než 249 lidí a mají roční obrat menší než 40 mil. € nebo celkový 

kapitál menší než 40 mil. €. 

 

Malé a střední podniky jsou dále děleny: 

• Mikro                0 - 9               zaměstnanců 

• Malé                  10 - 99           zaměstnanců 

• Střední              100 - 249       zaměstnanců 

• Velké                 více než 249  zaměstnanců 

 

                                                           
111 http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=KR+06-01&vo=tabulka&kapitola_id=1 
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Definice Evropské sítě pro výzkum drobného podnikání ENSBR 

Význam MSP v ekonomice: 

„Současná ekonomika potřebuje široké spektrum velkých i malých podniků a to v 

takovém rozsahu, aby bylo vytvářeno konkurenční ekonomické prostředí“.112 [4] 

 

Malé a střední podniky, anglický termín Small and medium sized enterprises, SME 

(podnikající FO a PO), jsou významnou součástí podnikatelské sféry ČR, které se 

podílejí 61,38 % na zaměstnanosti a 52,62 % na účetní přidané hodnotě. MSP hrají 

rozhodující úlohu při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako 

faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. 

V ČR bylo k 31.12.2006 vydáno 3838 tis. živnostenských oprávnění. Proti roku 2005 se 

celkový počet vydaných živnostenských oprávnění zvýšil o 2,32 %, tj. 87 tis. 

Živnostenská oprávnění vlastnilo k 31.12.2006 celkem 2031 tis. podnikatelů, z toho 

bylo 257 tis. PO. Proti roku 2005 se celkový počet podnikatelů vlastnících živnostenská 

oprávnění zvýšil o 1,25 %, tj. 25 tis. Počet nově vzniklých podnikatelů dosáhl v roce 

2006 počtu 66 tis., 41 tis. podnikatelů vlastnících živnostenská oprávnění svoji činnost 

ukončilo. Podle údajů ČSÚ vykazovalo k 31.12.2006 podnikatelskou činnost celkem 

993318 právnických a fyzických osob, z toho bylo 991786 MSP (pokles proti roku 

2005 o 3915 subjektů). K poklesu došlo u FO o 4,3 tis. na celkových 834816 

podnikajících FO. K největšímu absolutnímu poklesu počtu FO MSP došlo ve 

stavebnictví (2023), v obchodu (1191) a v průmyslu (610). K nárůstu počtu MSP došlo 

proti roku 2005 v dopravě a ve službách. Podíl počtu MSP na celkovém počtu podniků 

byl v roce 2006 celkem 99,85 %.113 

 

4.3 Metodika výpo čtu daňového zatížení obchodních 
spole čností 
V analytické části diplomové práce se zaměřím na řešení modelových příkladů výpočtu 

daňové povinnosti statutárních orgánů a jejich členů jednotlivých obchodních 

společností a celkového daňovému zatížení dané právní formy. Na základě posouzení 

výběru právní formy podnikání z hlediska daňového zatížení mám za úkol ze 

                                                           
112 Duchoň, B.: Moderní řízení č. 12/95 
113 4.6.2007 MPO: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2006 
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stanovených 4 různých typů obchodních společností vybrat tu nejvhodnější pro 

potenciálního podnikatele, který chce zahájit podnikání jako obchodní společnost. 

Podrobím každou formu podnikání zvlášť analýze výpočtu daňového zatížení a 

výsledky daňového zatížení poté porovnám a vyberu tu nejvhodnější právní formu 

podnikání. Původně jsem se ve své práci chtěla zabývat pouze daňovým zatížením za 

zdaňovací období 2007, ovšem okolnosti a význam zpracovat toto téma i s ohledem na 

novelizaci po 1. 1. 2008 tzv. Reformou ZDP a OBZ, a její změnou ve zdaňování příjmů 

za zdaňovací období roku 2008 mě přesvědčily o tom, že jsem se rozhodla zařadit do 

praktické části také výpočet daňového zatížení pro rok 2008. 

 

4.3.1 Určení cíle práce 
 

A) ROK 2007  

Výpočet daňového zatížení za zdaňovací období 2007 názorně vysvětlím v přehledných 

tabulkách, ráda bych na nich demonstrovala samotný výpočet daňové povinnosti od 

základu daně poplatníků. Na začátku analytické části je krátké představení 

podnikatelského záměru, který je uveden v Příloze XY. Poté výpočet daňového zatížení 

podnikatelů jakožto osob samostatně výdělečně činných. Následují modelové příklady 

jednotlivých obchodních společností a výpočet daňového zatížení u každé z nich. 

 

B) ROK 2008 

Stejné podmínky jak pro rok 2007 platí také pro rok 2008 a dále v analýze výpočtu 

daňového zatížení pro rok 2008 chci demonstrovat změny po novelizaci ke dni 1. 1. 

2008 ve zdaňování v roce 2008 a následný dopad na výběr právní formy podnikání pro 

potenciální podnikatele. Po analýze jednotlivých let přistoupím i k srovnání 

zdaňovacích období a vyhodnotím praktický účinek novely. 

 

4.4 Analytická část 
V této části diplomové práce se zaměřím na aplikaci teoretických poznatků, které jsem 

shrnula v předchozí teoretické části a podrobím konkrétní a jasně definovaný 

podnikatelský záměr analýze volby právní formy podnikání z pohledu daně z příjmu. 
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Zejména budu věnovat pozornost kritériu daňového zatížení, které je jedno z 9 hlavních 

kritérií při výběru vhodné formy podnikání. Na základě zpracovaného podnikatelského 

mini-plánu, který dokládám v Příloze 5, který je zkrácenou formou konkrétního 

podnikatelského záměru, jsem se rozhodla osobám, které by tento podnikatelský záměr 

chtěli převést ze stolu do reálné praxe pomoci tím, že provedu analýzu právních forem 

podnikání a tu nejlepší, nejvhodnější jim k realizaci projektu navrhnu. 

 

Cesta vstupu na trh není nikdy růžová a tak podnikatelé usoudili, že vzhledem ke 

konkurenční výhodě svého podnikatelského záměru potřebují založit firmu na 

vybraném místě, z tohoto důvodu odpadá možnost koupení již fungující firmy nebo 

frenčízingu. Jediná možnost, je tedy založení a postavení úplně nové firmy. 

 

Předběžně si vybrali za právní formu, jak je nastíněno v podnikatelském mini-plánu, 

společnost s ručením omezeným, uvidíme tedy na konci analýzy a ve vyhodnocení, zda 

tato forma podnikání uspěje. 

 

Slečna Jana Vávrová je toho času studentkou, ale při studiu podniká a živí se jako 

překladatelka a tlumočnice, specializuje se na překlady z a do anglického jazyka. Toto 

podnikání je vedlejší činností. Podniká od dubna roku 2002, vlastní 3 živnostenské listy 

na různé živnosti, a to na již zmíněnou Překladatelskou a tlumočnickou činnost, potom 

ŽL na Návrhářskou, designérskou a aranžérská činnost a do třetice ŽL na Služby 

v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u FO a PO. 

Všechny 3 živnostenská oprávnění jsou ohlašovacími volnými živnosti a vede daňovou 

evidenci. 

 

V  rozdílném oboru pracuje její bratr Vladimír Vávra, který od září roku 2005 také 

podniká a vlastní živnostenské oprávnění na Zprostředkování obchodu a služeb a taktéž 

se jedná o živnost ohlašovací, volnou. Předchozí zkušenosti před zahájením podnikání 

nabyl z hlavního pracovního poměru ve společnosti, která se zabývá designem, 

marketingem a reklamou, sídlící v Olomouci. 
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Oba sourozenci společně uvažovali o budoucím profesním životě a kariéře a dospěli 

k názoru, že jim po zkušenostech s vlastním podnikáním, natolik vyhovuje nezávislost a 

samostatnost, kterou v sobě skýtá živnostenské podnikání, že už se do zaměstnaneckého 

poměru nebudou a nechtějí vracet. Zamysleli se tedy nad způsoby a možnostmi 

podnikání v podmínkách ČR a jak by se dalo dobře a relativně rychle zbohatnout a 

v jaké oblasti či oblastech by mohli aplikovat a rozvíjet znalosti, zkušenosti a svůj um. 

Vymysleli společně po osobnostní analýze, analýze trhu a prostředí, obsaženou 

v Příloze 5 podnikatelského mini-plánu, podnikatelský záměr a rozhodli se, že budou 

společně podnikat v oblasti výroby, prodeje a distribuce smetanových krémů a 

zmrzliny. Provozovat budou v obchodním centru zmrzlinový bar, který se stane zároveň 

provozovnou jejich podnikání. Výroba smetanových krémů a zmrzliny je plánována až 

po zaběhnutí první ranné fáze plné otazníků vstupu na trh. 

 

Chtějí založit obchodní společnost jako společný, rodinný podnik. Sídlo firmy i 

provozovna budou umístěny v místě bydliště slečny Vávrové tedy v Jihomoravské kraji 

ve statutárním městě Brno. Vycházejí také z toho, že ve dvou je větší síla, jak finanční a 

časová, tak manažerská. 

 

Uvažovaný předmět podnikání: 

◦ Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny (v horizontu 3 let) 

◦ Provozování Zmrzlinového baru ICE CREAM BAR (Provoz restaurace 

– cukrárny) 

 

Oblast, ve které bude nově vzniklá firma podnikat je:  

• výroby, prodej a distribuce smetanových krémů a zmrzliny 

• provozování Zmrzlinového baru ICE CREAM BAR (provoz cukrárny) 

• poradenská, konzultační a zprostředkovatelskou činnost v oblasti obchodu a 

marketingu. 

 

Základním předmětem podnikání bude Výroba mražených smetanových krémů a 

zmrzliny, klasifikační označení 15.52 podle OKEČ - Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností, jež patří do klasifikace D Zpracovatelský průmysl, DA Výroba 
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potravinářských výrobků, nápojů a tabákových výrobků, 15 Výroba potravinářských 

výrobků a nápojů. Druhým předmětem podnikání bude provoz zmrzlinového baru ICE 

CREAM BAR, klasifikační označení 55.30 podle OKEČ - Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností, jež patří do klasifikace H Ubytování a stravování, 55.30 

Restaurace pod níž spadá i provoz zmrzlinářských cukráren, což je určitá forma 

potenciálního provozování zmrzlinového baru. I přes změnu od 1.1.2008 z OKEČ na 

klasifikaci CZ – NACE se stále používá staré označení. Do klientely budou patřit 

především drobní živnostníci – podnikatelé a malé firmy z blízkého okolí. Dále budou 

patřit do skupiny zákazníků i FO nepodnikající nakupující naše výrobky spíše nahodile. 

Ze začátku podnikatelské činnosti se nepředpokládá, že by výrobky nakupovali velcí 

odběratelé – velké firmy, velkoobchody, velké obchodní řetězce. 

 

Obchodní společnost bude založena dvěma FO, jež do firmy vložily: 

� Jana Vávrová  peněžitý vklad 150 000 Kč a nepeněžitý vklad 50 000 Kč  

� Vladimír Vávra  automobil pro firemní účely v hodnotě 200 000 Kč 

 

Peněžitý vklad 150 000 Kč bude určen na pořízení počátečního vybavení provozovny, 

chladicí boxy, chladicí vitríny (spolupráce se společností Zmrzlinář s.r.o. zaručuje již 

existující smlouvy s dodavateli této techniky a i množstevní slevy). K vedení účetnictví 

společnosti, řízení dodávek, zásob bude sloužit 1 počítač – notebook, který byl vložen 

do podnikání jako nepeněžitý vklad a další počáteční výdaje jako režijní náklady apod.. 

Zbytek bude určen jako rezerva pro další nahodilé větší výdaje. Dalším nepeněžitým 

vkladem do podnikání je automobil, který bude využíván pro firemní účely a 

k distribuci dodávek produktu od výrobce společnosti Zmrzlinář s.r.o. 

 

Jelikož se oba dva podnikatelé pohybují v jiném oboru, nevlastní žádnou část vybavení 

a přístrojů, které budou k provozování potřebovat. Určité a nejspíš dostatečné finanční  

prostředky, které budou potřebovat jako počáteční vklad do podnikání oba podnikatelé 

již vlastní z předchozí podnikatelské aktivity, kdy podnikali jako OSVČ. Slečna 

Vávrová je v místě  bydliště budoucího podnikání dobře známá a má kontakty, které 
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jsou v dnešní době velmi důležité. V kombinaci s vynikajícím marketingovým plánem 

pana Vávry by tedy neměla být o zákazníky nouze. 

 

Skutečnosti ovlivňující konečnou výši daně 

Za rok 2007 se slečně Vávrové podařilo při souběžném studiu s podnikatelskou činností 

vydělat zhruba 200 tis. Kč a panu Vávrovi, pro kterého bylo podnikání hlavním zdrojem 

příjmů 300 tis. Kč. Oba dva živnostníci by tedy chtěli své podnikání transformovat na 

jednu z právních forem obchodní společnosti. 

 

Slečna Jana Vávrová je svobodná a bezdětná studentka, tudíž její výše daně jako FO 

bude snížena o slevu na poplatníka podle § 35ba odst.1 písm.a) ZDP a o slevu na dani 

pro osobu soustavně se připravující na studium. Studium by měla řádně ukončit v roce 

2008 a tak od uvažovaného zdanění již nově vzniklé společnosti, kterou se chystají 

společně s bratrem založit tato sleva na dani již uplatněna nebude. 

 

Pan Vladimír Vávra bude moci daňových slev využít ve větší míře, protože je ženatý a 

vychovává 2 děti a žijí jako rodina ve společné domácnosti. Pan Vávra má tedy kromě 

již uvedené slevy na poplatníka také nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě 

podle paragrafu 35c odst.1 ZDP. 

 

Oba podnikatelé platili shodně minimální zálohy pro OSVČ na zdravotní pojištění, 

důchodové i nemocenské pojištění. 
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Daň z příjmů FO za rok 2007 

Následná ukázka zdanění byla provedena na základě údajů z živnostenského podnikání 

každého z podnikatelů. Oba podnikatelé vedli daňovou evidenci. 

 

Poplatník Jana Vávrová Částka v Kč 

Příjmy podle § 7 ZDP  200 000 

Výdaje podle § 7 ZDP (uplatněné %) 100 000 

Úhrn pojistného (SP a ZP) 36 876 

Základ daně 63 124 

Základ daně zaokrouhlený  63 100 

Daň podle § 16  ZDP  7 572 

Slevy na dani  9 600 

Daň po slevě -2 028 

Tabulka č. 5: Jana Vávrová – daň z příjmů fyzických osob za rok 2007 

 

Poplatník Vladimír Vávra Částka v Kč 

Příjmy podle § 7 ZDP  300 000 

Výdaje podle § 7 ZDP (uplatněné %) 150 000 

Úhrn pojistného (SP a ZP) 36 876 

Základ daně 116 160 

Základ daně zaokrouhlený  116 000 

Daň podle § 16  ZDP  13 572 

Slevy na dani  19 200 

Daň po slevě -5 628 

Tabulka č. 6: Vladimír Vávra – daň z příjmů fyzických osob za rok 2007 

 

Daň z příjmů FO za rok 2008 

Následný propočet zdanění byl proveden na základě údajů z živnostenského podnikání 

každého z podnikatelů v návaznosti na rok 2007. Oba podnikatelé vedli daňovou 

evidenci. 
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Poplatník Jana Vávrová Částka v Kč 

Příjmy podle § 7 ZDP  200 000 

Výdaje podle § 7 ZDP (uplatněné %) 100 000 

Úhrn pojistného (nezapočítaný) 39 480 

Základ daně 100 000 

Základ daně zaokrouhlený  100 000 

Daň podle § 16  ZDP  15 000 

Slevy na dani  26 850 

Daň po slevě -11 850 

Tabulka č. 7: Jana Vávrová – daň z příjmů fyzických osob za rok 2008 

 

Poplatník Vladimír Vávra Částka v Kč 

Příjmy podle § 7 ZDP  300 000 

Výdaje podle § 7 ZDP (uplatněné %) 150 000 

Úhrn pojistného (nezapočítaný) 39 480 

Základ daně 150 000 

Základ daně zaokrouhlený  150 000 

Daň podle § 16  ZDP  22 500 

Slevy na dani  46 200 

Daň po slevě -23 700 

Tabulka č. 8: Vladimír Vávra – daň z příjmů fyzických osob za rok 2008 

 

Rozhodovací kritéria  

Při výběru právní formy podnikání je třeba brát v úvahu více oblastí, které rozhodnutí 

podnikatele mohou ovlivnit. Po nabití teoretických poznatků z odborné literatury a 

především zákonů, které upravují podnikání v ČR se nyní pokusím zaměřit na důležité 

body, které musí oba podnikatelé zvážit, protože dobře zvolená forma podnikání může 

ušetřit peníze i čas. 

 

Volba právní formy podniku je ovlivn ěna: 

1. ručení 
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2. oprávněnost k řízení, rozhodování 

3. počet zakladatelů 

4. počáteční kapitál 

5. administrativní náročnost založení a provozu 

6. účast na zisku 

7. přístup k úvěrům 

8. daňové zatížení 

9. zveřejňovací povinnost [4] 

 

Jedno kritérium mají sourozenci Vávrovi vyřešeno a to je počet zakladatelů, zatím 

neuvažují a pokud je okolnosti nebudou nutit, tento stav by ani nechtěli měnit.  

Další z důležitých kritérií, které musí sourozenci zvážit při výběru je způsob a rozsah 

ručení. Mohla by nastat nepříjemná situace, kdy by při nedodržování svých závazků 

mohlo dojít k zadržení a prodeji jejich obchodního, dokonce i osobního majetku. 

Nároky na počáteční kapitál vložený do společnosti je také kritériem, se kterým musí 

počítat a uvážit kolik do podnikání chtějí investovat. I když oba podnikatelé disponují 

určitými finančními prostředky, je třeba zvážit, kolik prostředků bude nutné vložit do 

ZK nově vznikající firmy.  

Oprávněnost k řízení a rozhodování, zastupování společnosti navenek, 

spolurozhodování a vedení podniku je jistě dalším nezanedbatelným kritériem, které by 

mohlo také, zejména při nerovném postavení, vést k problémům  a neshodám, zejména 

když se jedná o rodinné příslušníky.  

Administrativní náročnost založení a vzniku nové společnosti a jejího provozu patří ke 

kritériím, které napomohou v rozhodování o volbě právní formy podnikání, pro některé 

potenciální podnikatelské subjekty se může zdát být velmi náročný a museli by tak 

využít služeb např. poradenských společností.  

Účast na zisku, popřípadě na ztrátě je kritérium, o kterém lze již z definice podnikatele 

říci, že se snaha o dosažení zisku je alfou a omegou podnikání, tudíž toto kritérium patří 

k těm nejdůležitějším. Je tedy důležité, aby si společníci vyjasnili otázku účasti každého 

společníka nejen na zisku, ale také na ztrátě a to ve společenské smlouvě.  

Přístup k úvěrům a finanční možnosti společnosti a společníků je další podstatným 

kritériem, zejména pokud se v rané fázi uchytí a budou chtít společnost rozšiřovat a 
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rozvíjet další podnikatelské aktivity a expandovat na další nové trhy. Pro každý typ 

obchodní společnosti nebude tak jednoduché například navyšovat ZK a zejména přístup 

k cizímu kapitálu, k úvěrům, ale třeba i dotacím z ESF.  

Zveřejňovací povinnost, kdy je společnost povinna zveřejňovat výsledky hospodaření a 

závěrečnou zprávu o stavu podnikání uveřejnit pro své vlastníky, jedná se o ze zákona 

povinnou zveřejňovací povinnost pro a.s., aby její akcionáři znali každoroční situaci ve 

společnosti, dále společnosti podléhající auditu. 

Jedno z těch nejdůležitějších kritérií vedle účasti na zisku a případné ztrátě bude vlastní 

daňové zatížení pro každý typ obchodní společnosti, kterému se budu věnovat 

v následující analytické části. Netroufám si říct, že daňové zatížení je jediné a 

nejdůležitější kritérium při výběru formy podnikání. Navíc daňové zatížení v sobě 

nezahrnuje důležitou a neodmyslitelnou povinnou platbu jakou je příspěvek na 

zdravotní a sociální pojištění (důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění), které 

s institutem daňového zatížení notně souvisí. Domnívám se, že se jedná o kombinaci a 

řádné zvážení všech výše zmíněných kritérií. Při vyslovení mého závěru po analýze 

daňového zatížení v ČR pro roky 2007 a 2008 pro daný podnikatelský záměr bude mít 

výsledek daňového zatížení určitou váhu, ale bude nezbytně nutné přihlédnout i k 

ostatním kritériím, které jsem popsala výše a zabývala jsem se jimi i v teoretické části. 

 

4.4.1 Modelový p říklad – založení ve řejné obchodní spole čnosti  
 

Rozsah ručení společníků 

Při založení veřejné obchodní společnosti, by jak Jana Vávrová, tak i Vladimír Vávra 

ručili neomezeně, tzn. že by oba společníci ručili celým svým majetkem i osobním. 

 

Požadavek na minimální ZK 

Veřejná obchodní společnost nemá dle OBZ stanoven požadavek na ZK. Do založení 

této formy společnosti by tedy ani jeden ze zakladatelů nemusel vkládat žádné 

prostředky. 
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Požadavek na minimální počet zakladatelů 

OBZ určuje alespoň 2 osoby pro založení v.o.s. V tomto konkrétním podnikatelském 

záměru je tato podmínka splněna. 

 

Oprávněnost k řízení společnosti  

Všichni společníci v.o.s. jsou statutárním orgánem. Ve společenské smlouvě se 

zakladatelé mohou dohodnout, že pouze jeden z nich bude jednat jménem společnosti. 

Jelikož jsou v tomto případě 2 společníci, věřím, že by bylo doporučující a vhodné, aby 

jménem společnosti jednal každý samostatně. 

 

Náročnost založení v.o.s.  

Administrativně není založení v.o.s. příliš složité. Oba dva zakladatelé již vlastní 

živnostenská oprávnění, ale ne ty potřebná k předmětu podnikání, který chtějí 

provozovat. Na druhé straně znají už režim postupu, takže se dá považovat za pro ně 

nenáročný. Jedinou povinností pro ně je, sepsat společenskou smlouvu a to formou 

notářského zápisu a dále podat žádost o zapsání do OR. I tato žádost musí být notářsky 

ověřena. Co se týká finančních nákladů, bude se jednat o poplatky za vystavení ŽL, 

poplatek za výpis z Rejstříku trestů, úřední ověření společenské smlouvy a návrhu na 

zápis do OR. 

 

Účast na zisku/ztrátě 

Účast každého ze společníků na zisku v.o.s. by se dělil mezi oba společníky rovným 

dílem tedy na polovinu. 

 

Možnosti budoucího růstu  

Veřejná obchodní společnost může zvětšit svůj ZK například zvýšením vkladů. Další 

možností je přijetí nového společníka. Společnost může narazit na problémy při pokusu 

získat nějaké cizí zdroje (např. bankovní úvěr), protože nemá zapsán žádný počáteční 

kapitál v OR. 
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Daňové zatížení  

Veřejná obchodní společnost je sice PO, ale není zdaňována daní z příjmů PO. Způsob 

zdanění bude probíhat rozdělením zisku mezi oba společníky a každý zvlášť si tento 

příjem zdaní ve svém přiznání k dani z příjmů FO a to konkrétně v § 7 ZDP. Zisk ve 

v.o.s. si společníci Jana Vávrová a Vladimír Vávra rozdělí rovným dílem, protože 

uvažovaný vklad každého společníka je 200 000 Kč (jak peněžité, tak nepeněžité vklady 

hodlají společníci vložit do společnosti). 

 

Rok 2007 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 200 000 200 000 

Daň podle § 16  ZDP  29 516 29 516 

Slevy na dani  9 600 19 200 

Daň po slevě 19 916 10 316 

Tabulka č. 9: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2007 

 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 300 000 300 000 

Daň podle § 16  ZDP  53 412 53 412 

Slevy na dani  9 600 19 200 

Daň po slevě 43 812 34 212 

Tabulka č. 10: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2007 

 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 400 000 400 000 

Daň podle § 16  ZDP  83 228 83 228 

Slevy na dani  9 600 19 200 

Daň po slevě 73 628 64 028 

Tabulka č. 11: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2007 

 

 



 - 81 - 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 500 000 500 000 

Daň podle § 16  ZDP  115 228 115 228 

Slevy na dani  9 600 19 200 

Daň po slevě 105 628 96 028 

Tabulka č. 12: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2007 

 

Odvod daně ve v.o.s. probíhá sice u každého společníka zvlášť jako daň z příjmů FO, 

ale musí brát v úvahu daňové zatížení obchodní společnosti jako celku, tedy součet 

obou daní z příjmů FO. 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 14 920 3,73 

600 000 78 024 13,00 

800 000 137 656 17,21 

1 000 000 201 656 20,17 

Tabulka č. 13: Shrnutí daňového zatížení pro v.o.s. za rok 2007 

 

Rok 2008 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 200 000 200 000 

Daň podle § 16  ZDP  30 000 30 000 

Slevy na dani  24 840 46 200 

Daň po slevě 5 160 -16 200 

Tabulka č. 14: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2008 

 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 300 000 300 000 

Daň podle § 16  ZDP  45 000 45 000 

Slevy na dani  24 840 46 200 

Daň po slevě 20 160 -1 200 

Tabulka č. 15: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2008 
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Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 400 000 400 000 

Daň podle § 16  ZDP  60 000 60 000 

Slevy na dani  24 840 46 200 

Daň po slevě 35 160 13 800 

Tabulka č. 16: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2008 

 

Společník  Jana Vávrová Vladimír Vávra 

Základ daně 500 000 500 000 

Daň podle § 16  ZDP  75 000 75 000 

Slevy na dani  24 840 46 200 

Daň po slevě 50 160 28 800 

Tabulka č. 17: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2008 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 -11 040 -2,76 

600 000 18 960 3,16 

800 000 48 960 6,12 

1 000 000 78 960 7,90 

Tabulka č. 18: Shrnutí daňového zatížení pro v.o.s. za rok 2008 

 

Míra daňového zatížení v % Výše zisku 

v Kč 

Daňové zatížení 

rok 2007 

Daňové zatížení 

rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 

400 000 14 920 -11 040 3,73 -2,76 

600 000 78 024 18 960 13,00 3,16 

800 000 137 656 48 960 17,21 6,12 

1 000 000 201 656 78 960 20,17 7,90 

Tabulka č. 19: Shrnutí daňového zatížení pro v.o.s. za roky 2007 a 2008 
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4.4.2 Modelový p říklad – založení komanditní spole čnosti  
 

Rozsah ručení společníků 

Rozsah ručení se od v.o.s. liší, v k.s. je totiž omezené i neomezené zároveň. Jeden ze 

společníků by musel jakož komanditista ručit do výše svého nesplaceného vkladu, tedy 

omezeně. Druhý společník by jako komplementář ručil neomezeně celým svým 

majetkem stejně jako u v.o.s. 

 

Požadavek na minimální ZK 

Při založení k.s. by musel komanditista složit povinný počáteční vklad. Výše tohoto 

povinného vkladu je stanovena OBZ na 5 000 Kč.   

 

Požadavek na minimální počet zakladatelů 

Stejně jako je tomu u společnosti veřejné obchodní tak i u komanditní mohou založit 

minimálně 2 osoby. Jeden komanditista a druhý komplementář. V případě sourozenců 

Vávrových by tato podmínka byla také splněna. Je ovšem nezbytně nutné, aby si 

zakladatelé v tuto chvíli uvědomili, že se dostanou do nerovnocenného postavení, což 

v jejich případě nenavrhuji za vhodné. 

 

Oprávněnost k řízení společnosti  

Při oprávnění v řízení společnosti je právě vidět již zmiňované nerovné postavení mezi 

partnery. K obchodnímu vedení by byl oprávněn pouze ten zakladatel, který by byl 

komplementářem. Při ostatních záležitostech by již zakladatelé jednali společně. 

Komanditista by měl právo nahlížet do účetních kniha a dokladů a kontrolovat veškeré 

údaje. 

 

Náročnost založení k.s.  

Založení komanditní společnosti není stejně jako je tomu u v.o.s. nijak náročné. Nutné 

je mít opět notářsky ověřenou zakladatelskou smlouvu a návrh na zápis do OR. Oproti 

v.o.s. by měli společníci povinnost pouze podat žádost na zřízení bankovního účtu a 

komanditista je povinen splatit svůj počáteční vklad. 
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Účast na zisku/ztrátě 

Účast každého ze společníků na zisku by se dělil rovným dílem, zisk společnosti by se 

rozdělil na 2 poloviny, na část pro komanditistu a na část pro komplementáře. 

Vzhledem k povinnosti komanditisty o počátečním vkladu by se mohli partneři 

dohodnout o jiném poměru při rozdělení zisku společnosti než rovným dílem, což by 

museli uvést ve společenské smlouvě. 

 

Možnosti budoucího růstu  

Šance na získání bankovního úvěru by mohly být o něco vyšší než u v.o.s. zejména z 

důvodu zapsaného minimálního kapitálu v OR.  

 

Daňové zatížení  

Vzhledem  k tomu,  že  jsou  zakladatelé  pouze  dva  bude  se  polovina  zisku  danit  

daní z příjmů fyzických osob – a to komplementářova část. Část komanditisty bude 

podléhat dani  z příjmů  právnických  osob  a  poté  ještě  navíc  srážkovou  daní.  

Předpokládám,  že  i když by jeden ze společníků vložil povinný minimální základní 

kapitál a  společníci se dostanou do nerovného postavení nadále by si zisk společnosti 

rozdělili rovným dílem. 

 

Rok 2007 

Komplementář – Jana Vávrová  

Komplementář Jana Vávrová 

Základ daně 200 000 

Daň podle § 16  ZDP  29 516 

Slevy na dani  9 600 

Daň po slevě 19 916 

Tabulka č. 20: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2007 
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Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 200 000 

Daň podle § 21 ZDP  48 000 

Zisk společnosti po zdanění 152 000 

Srážková daň (15 %) 22 800 

Daň celkem 70 800 

Tabulka č. 21: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2007 

 

Komplementář – Jana Vávrová 

Komplementář Jana Vávrová 

Základ daně 300 000 

Daň podle § 16  ZDP  53 412 

Slevy na dani  9 600 

Daň po slevě 43 812 

Tabulka č. 22: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2007 

 

Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 300 000 

Daň podle § 21 ZDP  72 000 

Zisk společnosti po zdanění 228 000 

Srážková daň 34 200 

Daň celkem 106 200 

Tabulka č. 23: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2007 
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Komplementář – Jana Vávrová 

Společník  Jana Vávrová 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 16  ZDP  83 228 

Slevy na dani  9 600 

Daň po slevě 73 628 

Tabulka č. 24: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2007 

 

Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 21 ZDP  96 000 

Zisk společnosti po zdanění 304 000 

Srážková daň 45 600 

Daň celkem 141 600 

Tabulka č. 25: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2007 

 

Komplementář – Jana Vávrová 

Společník  Jana Vávrová 

Základ daně 500 000 

Daň podle § 16  ZDP  115 228 

Slevy na dani  9 600 

Daň po slevě 105 628 

Tabulka č. 26: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2007 
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Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 500 000 

Daň podle § 21 ZDP  120 000 

Zisk společnosti po zdanění 380 000 

Srážková daň 57 000 

Daň celkem 177 000 

Tabulka č. 27: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2007 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 90 716 22,68 

600 000 150 012 25,00 

800 000 215 228 26,90 

1 000 000 282 628 28,26 

Tabulka č. 28: Shrnutí daňového zatížení pro k.s. v roce 2007 

 

Rok 2008 

Komplementář – Jana Vávrová 

Společník  Jana Vávrová 

Základ daně 200 000 

Daň podle § 16  ZDP  30 000 

Slevy na dani  24 840 

Daň po slevě 5 160 

Tabulka č. 29: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2008 
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Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 200 000 

Daň podle § 21 ZDP  42 000 

Zisk společnosti po zdanění 158 000 

Srážková daň (15 %) 23 700 

Daň celkem 65 700 

Tabulka č. 30: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2008 

 

Komplementář – Jana Vávrová 

Společník  Jana Vávrová 

Základ daně 300 000 

Daň podle § 16  ZDP  45 000 

Slevy na dani  24 840 

Daň po slevě 20 160 

Tabulka č. 31: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2008 

 

Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 300 000 

Daň podle § 21 ZDP  63 000 

Zisk společnosti po zdanění 237 000 

Srážková daň (15 %) 35 550 

Daň celkem 98 550 

Tabulka č. 32: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2008 
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Komplementář – Jana Vávrová 

Společník  Jana Vávrová 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 16  ZDP  60 000 

Slevy na dani  24 840 

Daň po slevě 35 160 

Tabulka č. 33: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2008 

 

Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 21 ZDP  84 000 

Zisk společnosti po zdanění 316 000 

Srážková daň 47 400 

Daň celkem 131 400 

Tabulka č. 34: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2008 

 

Komplementář – Jana Vávrová 

Společník  Jana Vávrová 

Základ daně 500 000 

Daň podle § 16  ZDP  75 000 

Slevy na dani  24 840 

Daň po slevě 50 160 

Tabulka č. 35: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2008 
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Komanditista – Vladimír Vávra 

Komanditista Vladimír Vávra 

Základ daně 500 000 

Daň podle § 21 ZDP  105 000 

Zisk společnosti po zdanění 395 000 

Srážková daň 59 250 

Daň celkem 164 250 

Tabulka č. 36: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2008 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 70 860 17,72 

600 000 118 710 19,79 

800 000 166 560 20,82 

1 000 000 214 410 21,44 

Tabulka č. 37: Shrnutí daňového zatížení pro k.s. v roce 2008 

 

Míra daňového zatížení v % Výše zisku 

v Kč 

Daňové zatížení 

rok 2007 

Daňové zatížení 

rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 

400 000  14 920 70 860 22,68 17,72 

600 000 78 024 118 710 25,00 19,79 

800 000 137 656 166 560 26,90 20,82 

1 000 000 201 656 214 410 28,26 21,44 

Tabulka č. 38: Shrnutí daňového zatížení pro k.s. za roky 2007 a 2008 

 

4.4.3 Modelový p říklad – založení spole čnosti s ru čením omezeným  
 

Rozsah ručení společníků 

Při volbě založení s.r.o. by oba zakladatelé ručili společně a nerozdílně do výše svých 

nesplacených vkladů podle stavu zápisu v OR. Jestliže by oba zakladatelé splatili své 

vklady ještě v okamžiku založení společnosti, neručili by vůbec. 
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Požadavek na minimální ZK 

OBZ stanovuje povinný počáteční kapitál a to ve výši minimálně 200 000 Kč. Oba 

zakladatelé vydělali během svého podnikání jako FO dostatečné finanční prostředky, 

aby byli schopni složit tento požadovaný minimální ZK. Mohou vložit například každý 

100 000 Kč hned při založení a zprostit se tak ručení svým majetkem do výše 

nesplaceného vkladu nebo i celý uvažovaný počáteční kapitál každý 200 000 Kč. 

 

Požadavek na minimální počet zakladatelů 

Minimální počet zakladatelů s.r.o. je stanoven OBZ na 1 osobu, proto splnění této 

podmínky nebude pro obchodní partnery sourozence Vávrovi žádný problém. Z důvodu 

vyššího ZK se nabízí zakládat s.r.o. více zakladateli a tím tak rozložit vklady a snížit je. 

 

Oprávněnost k řízení společnosti  

Zakladatelům bych doporučil, aby si napsali do zakladatelské smlouvy, že budou oba 

vystupovat jako jednatelé společnosti a budou jednat samostatně jménem společnosti. 

 

Náročnost založení s.r.o.  

Administrativně je založení s.r.o. opět podobné předchozím typům obchodních 

společností. Zakladatelé musí opět sepsat společenskou smlouvu a podat návrh na zápis 

do OR. Oba dokumenty musí být úředně ověřeny. Mezi písemnosti, které jsou navíc 

oproti v.o.s. a k.s. patří písemné prohlášení o splácení vkladů popřípadě žádost o zřízení 

bankovního účtu. Díky tomu, že oba partneři již mají živnostenská oprávnění budou 

finanční výdaje v rámci poplatků za úřední ověření. 

 

Účast na zisku/ztrátě 

Základní dělení zisku podle OBZ je podle poměru splacených vkladů. Dělení si mohou 

společníci dohodnout libovolně a tuto skutečnost musí uvést ve společenské smlouvě. V 

případě, že by se zakladatelé rozhodli, že do s.r.o. vloží ZK 400 000 Kč a to každý 

svým vkladem 200 000 Kč bude se potom zisk společnosti dělit na polovinu. 
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Možnosti budoucího růstu  

Při pomyšlení na rozvoj a růst společnosti mají vždy zakladatelé možnost přistoupit k 

přijetí dalšího společníka nebo tichého společníka. Získání bankovního úvěru bude u 

tohoto typu obchodní společnosti snazší a to zejména pro minimální ZK zapsaný v OR a 

tím větší důvěryhodnosti pro banku.  

 

Daňové zatížení 

U s.r.o. podléhá zisk dani z příjmů PO, která v roce 2007 činí 24 % a v roce 2008 21 %. 

Dále je třeba vypočítat pro oba společníky jejich podíly na zisku, která podléhají ještě 

navíc daňové sazbě podle § 21 odst. 4, která činí 15 %. K tomu, aby bylo možné 

vypočítat oba podíly na zisku je třeba odečíst povinný příděl do rezervního fondu, 

pokud nebyl vytvořen při vzniku společnosti. RF se vytváří povinně ze zákona z 

prvního dosaženého výsledku hospodaření - zisku zachyceného v účetní závěrce, tzv. 

čistého zisku a činí minimálně 10 % z čistého zisku avšak do maximálně 5 % ZK. 

 

Rok 2007 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 21 ZDP  96 000 

Zisk po zdanění 304 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 284 000 

Podíl na zisku 1 společníka 142 000 

Srážková daň (15 %) 21 300 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 120 700 

Daň celkem 138 600 

Tabulka č. 39: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2007 
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Základ daně 600 000 

Daň podle § 21 ZDP  144 000 

Zisk po zdanění 456 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 436 000 

Podíl na zisku 1 společníka 218 000 

Srážková daň (15 %) 32 700 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 185 300 

Daň celkem 209 400 

Tabulka č. 40: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2007 

 
Základ daně 800 000 

Daň podle § 21 ZDP  192 000 

Zisk po zdanění 608 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 588 000 

Podíl na zisku 1 společníka 294 000 

Srážková daň (15 %) 44 100 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 249 900 

Daň celkem 280 200 

Tabulka č. 41: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2007 

 
Základ daně 1 000 000 

Daň podle § 21 ZDP  240 000 

Zisk po zdanění 760 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 740 000 

Podíl na zisku 1 společníka 370 000 

Srážková daň (15 %) 55 500 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 314 500 

Daň celkem 351 000 
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Tabulka č. 42: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2007 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 138 600 34,65 

600 000 209 400 34,90 

800 000 280 200 35,03 

1 000 000 351 000 35,10 

Tabulka č. 43: Shrnutí daňového zatížení pro s.r.o. v roce 2007 

 

Rok 2008 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 21 ZDP  84 000 

Zisk po zdanění 316 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 296 000 

Podíl na zisku 1 společníka 148 000 

Srážková daň (15 %) 22 200 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 125 800 

Daň celkem 128 400 

Tabulka č. 44: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2008 

 

Základ daně 600 000 

Daň podle § 21 ZDP  126 000 

Zisk po zdanění 474 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 454 000 

Podíl na zisku 1 společníka 227 000 

Srážková daň (15 %) 34 050 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 192 950 

Daň celkem 194 100 

Tabulka č. 45: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2008 
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Základ daně 800 000 

Daň podle § 21 ZDP  168 000 

Zisk po zdanění 632 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 612 000 

Podíl na zisku 1 společníka 306 000 

Srážková daň (15 %) 45 900 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 260 100 

Daň celkem 259 800 

Tabulka č. 46: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2008 

 

Základ daně 1 000 000 

Daň podle § 21 ZDP  210 000 

Zisk po zdanění 790 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 20 000 

Zisk 770 000 

Podíl na zisku 1 společníka 385 000 

Srážková daň (15 %) 57 750 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 327 250 

Daň celkem 325 500 

Tabulka č. 47: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2008 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 128 400 32,10 

600 000 194 100 32,35 

800 000 259 800 32,48 

1 000 000 325 500 32,55 

Tabulka č. 48: Shrnutí daňového zatížení pro s.r.o. v roce 2008 
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Míra daňového zatížení v % Výše zisku 

v Kč 

Daňové zatížení 

rok 2007 

Daňové zatížení 

rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 

400 000 138 600 128 400 34,65 32,10 

600 000 209 400 194 100 34,90 32,35 

800 000 280 200 259 800 35,03 32,48 

1 000 000 351 000 325 500 35,10 32,55 

Tabulka č. 49: Shrnutí daňového zatížení pro s.r.o. za roky 2007 a 2008 

 

4.4.4 Modelový p říklad – založení akciové spole čnosti   
 

Rozsah ručení akcionářů 

Při založení a.s. bude ručit za závazky pouze společnost, ani jeden z akcionářů za 

závazky ručit nebude. 

 

Požadavek na minimální ZK 

Zakládání a.s. by bylo pro oba společníky již značně náročné už vzhledem k vysokému 

minimálního ZK. Pokud by se rozhodli založit a.s. bez veřejné nabídky akcií museli oba 

dát dohromady minimálně 2 mil. Kč. Při rozhodnutí k veřejné nabídce akcií by se jim 

muselo podařit upsat minimálně 20 mil. Kč. 

 

Požadavek na minimální počet zakladatelů 

Podmínku OBZ, která se týká minimálního počtu zakladatelů by obchodní partneři 

plnili. Zákoník povoluje založení a.s. buď 1 PO nebo minimálně 2 FO.  

 

Oprávněnost k řízení společnosti  

Řídit a.s. by mohli oba společníci pokud by vystupovali jako členové představenstva.   

 

Náročnost založení a.s.  

Administrativně méně náročné by bylo pro společníky založení bez veřejné nabídky 

akcií, ale zase by museli sami splatit celou výši požadovaného ZK. Nemuseli by  tak 
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svolávat ustavující valnou hromadu. Obvyklé povinnosti by museli splnit stejně jako v 

předchozích typech společností. 

 

Účast na zisku/ztrátě 

Rozhodování o rozdělení zisku by prováděla valná hromada. Pokud by zakladatelé 

splatili počáteční kapitál ve stejném poměru, i jejich podíly na zisku by byly stejné. 

 

Možnosti budoucího růstu  

Co se týká získávání cizích zdrojů potřebných pro další rozvoj a růst bude mít akciová  

společnost nejlepší možnost jejich získání. 

 

Daňové zatížení  

Stejně jako u s.r.o. podléhá zisk a.s. dani z příjmů PO (24 % v roce 2007 a 21 % v roce 

2008). Dále by oba společníci odváděli “srážkovou daň“ ze svých podílů na zisku, která 

činí 15 % podle § 21 odst. 4. Rozdílné od s.r.o. je způsob výpočtu částky pro povinný 

příděl do rezervního fondu. RF se vytváří povinně ze zákona z prvního dosaženého 

výsledku hospodaření - zisku zachyceného v účetní závěrce, tzv. čistého zisku a činí 

minimálně 20 % z čistého zisku avšak do maximálně 10 % ZK. 

 

Rok 2007 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 21 ZDP  96 000 

Zisk po zdanění 304 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 60 800 

Zisk 243 200 

Podíl na zisku 1 společníka 121 600 

Srážková daň (15 %) 18 150 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 103 450 

Daň celkem 132 300 

Tabulka č. 50: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2007 

 



 - 98 - 

Základ daně 600 000 

Daň podle § 21 ZDP  144 000 

Zisk po zdanění 456 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 91 200 

Zisk 364 800 

Podíl na zisku 1 společníka 182 400 

Srážková daň (15 %) 27 300 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 155 100 

Daň celkem 198 600 

Tabulka č. 51: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2007 

 
Základ daně 800 000 

Daň podle § 21 ZDP  192 000 

Zisk po zdanění 608 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 121 600 

Zisk 486 400 

Podíl na zisku 1 společníka 243 200 

Srážková daň (15 %) 36 450 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 206 750 

Daň celkem 264 900 

Tabulka č. 52: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2007 

 
Základ daně 1 000 000 

Daň podle § 21 ZDP  240 000 

Zisk po zdanění 760 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 152 000 

Zisk 608 000 

Podíl na zisku 1 společníka 304 000 

Srážková daň (15 %) 45 600 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 258 400 

Daň celkem 331 200 
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Tabulka č. 53: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2007 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 132 300 33,08 

600 000 198 600 33,10 

800 000 264 900 33,11 

1 000 000 331 200 33,12 

Tabulka č. 54: Shrnutí daňového zatížení pro a.s. v roce 2007 

 

Rok 2008 

Základ daně 400 000 

Daň podle § 21 ZDP  84 000 

Zisk po zdanění 316 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 63 200 

Zisk 252 800 

Podíl na zisku 1 společníka 126 400 

Srážková daň (15 %) 18 900 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 107 500 

Daň celkem 121 800 

Tabulka č. 55: Předpokládaná výše zisku 400 000 Kč v roce 2008 

 

Základ daně 600 000 

Daň podle § 21 ZDP  126 000 

Zisk po zdanění 474 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 94 800 

Zisk 379 200 

Podíl na zisku 1 společníka 189 600 

Srážková daň (15 %) 28 350 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 161 250 

Daň celkem 182 700 

Tabulka č. 56: Předpokládaná výše zisku 600 000 Kč v roce 2008 
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Základ daně 800 000 

Daň podle § 21 ZDP  168 000 

Zisk po zdanění 632 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 126 400 

Zisk 505 600 

Podíl na zisku 1 společníka 252 800 

Srážková daň (15 %) 37 800 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 215 000 

Daň celkem 243 600 

Tabulka č. 57: Předpokládaná výše zisku 800 000 Kč v roce 2008 

 

Základ daně 1 000 000 

Daň podle § 21 ZDP  210 000 

Zisk po zdanění 790 000 

Povinný příděl do rezervního fondu 158 000 

Zisk 632 000 

Podíl na zisku 1 společníka 316 000 

Srážková daň (15 %) 47 400 

Čistý podíl na zisku 1 společníka 268 600 

Daň celkem 304 800 

Tabulka č. 58: Předpokládaná výše zisku 1 000 000 Kč v roce 2008 

 

Výše zisku v Kč Daňové zatížení Míra daňového zatížení v % 

400 000 121 800 30,45 

600 000 182 700 30,45 

800 000 243 600 30,45 

1 000 000 304 800 30,48 

Tabulka č. 59: Shrnutí daňového zatížení pro a.s. v roce 2008 
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Míra daňového zatížení v % Výše zisku 

v Kč 

Daňové zatížení 

rok 2007 

Daňové zatížení 

rok 2008 Rok 2007 Rok 2008 

400 000 132 300 121 800 33,08 30,45 

600 000 198 600 182 700 33,10 30,45 

800 000 264 900 243 600 33,11 30,45 

1 000 000 331 200 304 800 33,12 30,48 

Tabulka č. 60: Shrnutí daňového zatížení pro a.s. za roky 2007 a 2008 
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5 Vlastní návrhy řešení  
 

5.1 Analýza výsledk ů 
V této části provedu komplexní shrnutí výsledků analýzy všech výpočtů míry daňového 

zatížení a samotné její výše u jednotlivých typů obchodní společnosti. V tabulce č.X je 

patrné pro každý typ obchodní společnosti, kolik vychází pro předpokládanou 

(plánovanou) výši zisku míra daňového zatížení vyjádřené v procentech, ale také kolik 

činí daňové zatížení v absolutní hodnotě vyjádřené v Kč. Protože došlo k již zmíněným 

změnám budu hodnotit oba sledované roky a poté vyhodnotím i dopad reformy, jakým 

způsobem se promítl ve sledovaném hledisku daňové zátěže. 

 

Výsledný přehled daňových zatížení jednotlivých společností pro rok 2007 

Druh 
obchodní 

společnosti 
Výše zisku v Kč Daňové zatížení 

Míra daňového 
zatížení v % 

400 000 14 920 3,73 
600 000 78 024 13,00 
800 000 137 656 17,21 

v.o.s. 

1 000 000 201 656 20,17 

400 000 90 716 22,68 
600 000 150 012 25,00 
800 000 215 228 26,90 

k.s. 

1 000 000 282 628 28,26 

400 000 138 600 34,65 
600 000 209 400 34,90 
800 000 280 200 35,03 

s.r.o. 

1 000 000 351 000 35,10 

400 000 132 300 33,08 
600 000 198 600 33,10 
800 000 264 900 33,11 

a.s. 

1 000 000 331 200 33,12 

Tabulka č. 61: Celkové shrnutí pro jednotlivé typy společností a zisky pro rok 2007 
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Analýza roku 2007 

Ve sledovaném zdaňovacím období roku 2007 bychom podle výsledků analýzy, 

z hlediska stanoveného kritéria daňového zatížení vybrali veřejnou obchodní 

společnost, z důvodu nejnižšího daňového zatížení, které přivažovaném zisku 400 000 

Kč činí  14 920 Kč s mírou daňového zatížení 3,73 %, v tabulce č. 61 zvýrazněnou 

zelenou barvou. Naopak v analýze nám nejhůře dopadla podnikateli preferovaná právní 

forma společnost s ručením omezeným a to s nejvyšší mírou daňového zatížení 35,10 % 

a daní 351 000 Kč je vyznačena v tabulce č. 61 růžovou barvou., což zapříčinilo dvojí 

zdanění, sazbou daně PO a ještě srážkovou daní. 

 

U právní formy v.o.s. je vidět jak daňové zatížení roste přibližně společně s růstem 

úrovní zisku, tento nárůst je způsoben tím, že u v.o.s. podléhají zisky dani z příjmů FO 

(§ 7 ZDP), která je pro rok 2007 progresivní, avšak pro rok 2008 je již lineární, tzv. 

rovná daň. 

 

Zdanění zisku k.s. je zasaženo jak daní z příjmů FO, tak i daní z příjmů osob PO (část   

připadající pro komplementáře se daní jako FO a jako u PO se postupuje u 

komanditistů) a navíc je ještě podrobena srážkové dani. Progrese daně z příjmů FO 

v roce 2007 je pouze částečná a tudíž i růst daňového zatížení v závislosti na zisku není 

tak markantní, jak tomu bylo u v.o.s. 

 

Zisk společnosti s ručením omezeným podléhá dani z příjmu PO osob. Podíly na zisku 

jsou zatíženy srážkovou daní. Výpočet podílu na zisku je závislý na výpočtu příspěvku 

do rezervního fondu, který činí min 10 % z čistého zisku do max. 5 % ZK. Rostoucí 

hodnoty srážkové daně zapříčinily i mírný růst daňového zatížení s.r.o. 

 

Jak je patrné z předešlých výpočtů zachycených v tabulkách u akciové společnosti je 

situace podobná jako u s.r.o. s tím rozdílem, že se mění velikost přídělu do rezervního 

fondu, který je tvořen min 20 % z čistého zisku do max. 10 % ZK, a tím se enormně 

snížily podíly na zisku i srážková daň. Z toho důvodu je daňové zatížení progresivní pro 

všechny hodnoty zisku. 
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Výsledný přehled daňových zatížení jednotlivých společností pro rok 2008 

Druh 
obchodní 

společnosti 
Výše zisku v Kč Daňové zatížení 

Míra daňového 
zatížení v % 

400 000 -11 040 -2,76 
600 000 18 960 3,16 
800 000 48 960 6,12 

v.o.s. 

1 000 000 78 960 7,90 

400 000 70 860 17,72 
600 000 118 710 19,79 
800 000 166 560 20,82 

k.s. 

1 000 000 214 410 21,44 

400 000 128 400 32,10 
600 000 194 100 32,35 
800 000 259 800 32,48 

s.r.o. 

1 000 000 325 500 32,55 

400 000 121 800 30,45 
600 000 182 700 30,45 
800 000 243 600 30,45 

a.s. 

1 000 000 304 800 30,48 

Tabulka č. 62: Celkové shrnutí pro jednotlivé typy společností a zisky pro rok 2008 

 

Analýza roku 2008 

I v druhém sledovaném zdaňovacím období roku 2008 bychom podle výsledků analýzy, 

z hlediska stanoveného kritéria daňového zatížení vybrali veřejnou obchodní 

společnost, z důvodu nejnižšího daňového zatížení, které při uvažovaném zisku 400 000 

Kč by vykázali ztrátu 11 040 Kč s mírou daňového zatížení -2,76 %, v tabulce č. 62 

označeno zelenou barvou. Jak jsem očekávali po analýze roku 2007 podnikatelé by si i 

přes předčasnou preferenci právní formy společnosti s ručením omezeným, tuto formu 

podnikání nevybrali, má nejvyšší míru daňového zatížení 32,55 % a daňová zátěž 

325 500 Kč je vyznačena v tabulce č. 62 růžovou barvou. Opět je viníkem této výše 

dvojí zdanění jednak sazbou daně PO a ještě srážkovou daní. Rozdíl mezi roky 2007 a 

2008 činí u daňového zatížení  a míry daňového zatížení v průměru kolem 3 %. 
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Srovnání let 2007 a 2008 

Vzhledem ke snížení daně z příjmu PO z 24 % na 21 % je očividné z obou tabulek, že 

se daňové zatížení pro rok 2008 oproti roku 2007 podstatně snížil v průměru o 5 - 6 %. 

Ovšem musíme uvážit, že si podnikatelé již nemohou uplatnit SP a ZP za daňově 

uznatelný náklad. Doporučila bych tedy analýzu podrobit s dopadem na celkové 

zatížení, které by obsahovalo jak daňové zatížení, tak skryté daně v podobě odvodů na 

důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění. 

Závěrem bych podnikatelů sourozencům Vávrovým doporučila ještě jednou zvážit 

všechny kritéria, aby nepřihlíželi jen k daňovému zatížení a rozhodli se pro typ 

společnosti osobní a pokud se jim ve rané fázi podnikání bude dařit, tak by mohli 

změnit právní formu na jejich požadovanou s.r.o. 

Mám-li sumarizovat výsledky mého výzkumu a analýzy, domnívám se, že potenciální 

podnikatelé, kteří zahajují podnikaní a chystají se založit obchodní společnost a zvažují 

tedy právní formu, aby se rozhodli zda chtějí zisk v prvních letech investovat do 

společnosti či chtějí podíly zisku čerpat pro vlastní potřebu. Pokud po zralé úvaze 

dokáží předvídat předpokládaný potenciální zisk, doporučuji podnikatelských 

subjektům, kteří budou generovat zisk do 500 000 Kč, aby buď setrvali jako OSVČ a 

dál vedli živnost, popřípadě pokud uvažují o růstu společnosti či expanzi poté jednu 

z forem osobní obchodní společnosti.  

Druhá varianta, že pokud jejich zisky budou v řádu miliónů Kč, určitě zvolit obchodní 

společnost a podle sazby vychází nejlépe v.o.s., hned vedle daňového zatížení se 

rozhodnou do jaké míry chtějí ručit a výsledek je na světě. 

 
 
Zhodnocení kritérií  
 
Z výše uvedených tabulek je zřetelné, že nejvyššímu daňovému zatížení by odpovídal 

zisk u společnosti s ručením omezeným. Je to dáno tím, že zisk podléhá dani z příjmů 

PO a dále podíly na zisku obou společníků ještě podléhají srážkové dani, zisk je tak 

dvakrát zdaněn a dochází ke zbytečnému dvojímu zdanění. U akciové společnosti je 

situace podobná avšak daňové zatížení je v součtu nižší než u s.r.o., což způsobují vyšší 

příděly do rezervního fondu a.s., o které se následně snížily podíly na zisku. Pro 

všechny výše předpokládaných zisků je nejnižší daňové zatížení u veřejné obchodní 



 - 106 - 

společnosti. U komanditní společnosti je daňové zatížení o 25 % vyšší než u v.o.s., tento 

rozdíl se však se vzrůstajícím ziskem společnosti zmenšuje. 

 

5.2 Přínos návrh ů řešení  
 

Výstupem mé diplomové práce s tématem volba formy podnikání z pohledu daně 

z příjmu je analýza jejíž výsledky by měli napomoci potenciálním novým podnikatelům 

začátečníkům se na jejím základě rozhodnout, kterou právní formu podnikání zvolí a 

bude pro něj nejvhodnější z hlediska daňového tudíž z pohledu daňového zatížení. 

Podle ČSÚ je tendence podnikat čím dál tím vyšší, což se projevuje v rostoucím počtu 

podnikatelských subjektů a stoupá rok od roku. Přispěly k tomu také pozitivní 

reformním opatřením, ke kterým došlo, zejména zrušení minimálního základu daně, 

kvůli kterému před 4 lety lidé ukončovali živnostenské podnikání, aby se vyhnuli 

minimální dani. Analýzou současného stavu podnikatelského prostředí jsem dospěla 

k názoru, že také podporou z Evropské unie v rámci Evropských strukturálních fondů a 

projektů a programů, které zaštiťuje Hospodářská komory ČR se počet malých a 

středních podniků (MSP, neboli SME) rapidně zvyšuje a napomáhá tak, jak české 

ekonomice, tak zaměstnanosti. 
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6 Závěr 
 

Práce na výpočtu daňového zatížení mně otevřelo oči, jak široká může daňová 

problematika být, co vše zahrnuje a jak je provázána s jinými oblastmi a zákony. 

Uvědomila jsem si, že ne vždy je snadné dojít ke správnému či obhájitelnému výsledku. 

Prokousala jsem se hromadou paragrafů a odstavců zákona, přečetla spoustu 

zajímavých článků v odborných časopisech, které se týkaly daňového zatížení 

obchodních společností a musím uznat, že mi chybí ze strany zákonodárců jisté 

zjednodušení metodiky, aby určení algoritmu výpočtu daňové povinnosti pro dané 

poplatníky – fyzické osoby, tak i pro právnické osoby nebylo tak náročné a také aby 

bylo administrativně jednodušší. 

 

Fyzickým osobám živnostníkům bych doporučila využít daňovou optimalizaci 

například využitím institutu společného zdanění, které lze naposledy uplatnit ve 

zdaňovacím období roku 2008, při podávání daňového přiznání s daňovým poradcem 

do 30.6.2008 nebo daňově optimalizovat s využitím institutu spolupracující osoby, která 

nadále platí a poplatník si tak může náklady odpočítat na manželku jakožto 

spolupracující osobu nebo jiné rodinné příslušníky.  

 

Co se týče právnických osob, doporučila bych jim zvážení přesunu sídla z ČR, je to sice 

proti mému vlastenectví, ale daňově optimalizovat se musí, využití offshore struktur, 

daňových rájů, ale třeba i fúzí a akvizicí. 

 

V samotném závěrečném shrnutí do komplexního závěru mé studie vyplývá, že 

podnikatelé ať už stávající či uvažující o zahájení podnikatelské činnosti by volbu 

právní formy podnikání v případě obchodní společnosti měli zvážit a zhodnotit všechny 

výhody a nevýhody ve formě hrozeb a rizik, které daná forma a předmět podnikání a 

přináší. Konečné rozhodnutí je dlouhodobého charakteru a případné unáhlení se 

v rozhodnutí by mohlo podnikatele mrzet a stát peníze a ještě dražší čas, v neposlední 

řadě by změna právní formy znamenala nemalé administrativní překážky a problémy. 

Začínající podnikatel by měl na začátku rozhodování zvážit,  zda  mu  zvolený předmět 

podnikání zaručí dlouhodobou výnosnost a prosperitu. K tomuto kroku slouží již 
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několikrát zmiňované podnikatelské plány či záměry. Po provedení všech možných 

analýz prostředí, konkurence, osobnostní a cílů. Musí se stát manažerem v pravém slova 

smyslu. Měl by mít přehled o ekonomické, politické a kulturní scéně v ČR. Znalosti a 

zkušenosti si stále doplňovat a oživovat.  

 

Budoucnost podnikání 

Společné prvky podnikání zůstanou hnací silou podnikání i v budoucnosti. A to jak v 

krátkém, tak i v delším časovém horizontu. Přes všechny rozdílné pohledy na podnikání 

si však podnikání i v budoucnu ponechá některé společné rysy, kterými jsou přejímání 

rizika, tvůrčí přístupy k řešení problémů, nezávislost v jednání a odměna za 

vynaloženou práci a úsilí. Tyto společné rysy zůstanou hnací silou podnikání i v 

budoucnu. Je naprosto zřejmé, že podnikání čeká velká budoucnost. Vždyť například v 

USA náleží právo podnikat k základním právům amerického občana. Žijeme v epoše 

podnikatele. Podnikání je podporováno národními vládami. Rozvoj a ochrana podnikání 

je chráněno mezinárodními institucemi. Podnikání je přednášeno na universitách a 

rozvíjeno jako samostatná věda. Je zřejmé, že nová doba bude tlačit na podnikatele, aby 

se dále vzdělávali a hledali nové zdroje informací a znalostí. [4, str.13-15] 

 

Zhodnocení analytické části práce by mělo začít od první myšlenky, která se vnukla o 

podnikání, poté přípravy, vymýšlení a tvorba podnikatelského mini-plánu. Pak jsem 

sestavila 9 kritérií, které považuji při založení podniku za důležité a ty jsem důkladně na 

základě probrala a rozebrala jak v teoretické, tak praktické části. Na konkrétní 

podnikatelské subjekty jsem aplikovala tyto podmínky a omezení. Postupně jsem 

analyzovala dopad jednotlivých aspektů při zakládání 4 typů obchodních společností, 

abych byla schopna rozhodnout, která forma bude nejvýhodnější. 

 

Z pohledu daně z příjmu, tedy z čistě daňového hlediska vyšla jednoznačně jako  

nejlepší  varianta  založení  v.o.s. Sourozenci Vávrovi by podnikali jako PO, avšak své 

podíly na zisku by zdaňovali jako FO. Tato daň z příjmů FO by byla především v 

počátcích podnikání a tedy i při nižší úrovni zisku 3 - 4krát nižší než  daňové  zatížení  u  

s.r.o. Jak jsem již zmínila daňové kritérium není jediným kritériem a je třeba zohlednit i 

další důležité oblasti, jako ručení a přístup k úvěrům při expanzi společnosti na nové 
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trhy. Sourozencům Vávrovým doporučuji založit v.o.s. a poté, co si vybudují a upevní 

svou pozici na trhu a stanou se fungující a prosperující firmou bych zvážila přeměnu 

v.o.s. na s.r.o. Při vzrůstajících hodnotách zisku již není daňové zatížení tak o tolik 

vyšší než u v.o.s. a hlavně se u s.r.o. radikálně změní situace s ručením. Situace na trhu 

se může kdykoli výrazně změnit a tím ohrozit fungování a prosperitu firmy. Měli by 

také zvážit své možnosti jak zdravotní, tak psychické spojené s náročností vedení 

společnosti. V takové situaci by bylo jistě nevhodné, aby oba společníci ručili za 

závazky celým svým majetkem. Společnost s ručením omezeným bych nedoporučovala 

zakládat hned zpočátku, protože si myslím, že přeci jenom větší daňové zatížení by 

mohlo v začátcích podnikání způsobit finanční potíže. Sourozencům Vávrovým bych 

nedoporučovala typ kapitálové společnosti, akciovou společnost, protože se jeví  jako  

krajně nevhodná zejména pro svou kapitálovou a administrativní náročnost při založení. 

Tento typ obchodní společnosti se běžně pro malé a střední podniky (SME) nepoužívá. 

 

Jako poslední bod mé práce bych ráda podotkla, že Ministerstvo financí ohlásilo 

přípravu další reformy daňového systému. Podnikatelé od této reformy očekávají 

zjednodušení systému, negativní část reformy ovšem přinese sloučení daně a sociálního 

pojištění do jedné daně. Od reformy mají podle Unie malých a středních podniků 

největší očekávání právě malé a střední podniky, protože velké společnosti často daně 

optimalizují pomocí mezinárodních vlastnických struktur. Nové zákony by mohly platit 

od roku 2010. Do konce června 2008 by se měla nad návrhy vést veřejná diskuze a do 

konce roku by je měla projednat vláda. 
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8 Seznam použitých zkratek a symbol ů 
 

CRM   centrální registrační místo 

DAP   daňové přiznání 

DIČ   daňové identifikační číslo 

DPFO   daň z příjmů fyzických osob 

DPPO   daň z příjmů právnických osob 

DZD   dílčí základ daně 

ES   Evropské společenství 

FO   fyzická osoba 

MZD   minimální základ daně 

NČ   nezdanitelná část základu daně v § 15 ZDP 

ObčZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

OBZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

OP   odčitatelné položky 

OR obchodní rejstřík 

OSVČ   osoba samostatně výdělečně činná 

PO   právnická osoba 

SOŠ   střední odborné školy 

SP   sociální pojištění 

SZ   společné zdanění 

SZD   společný základ daně 

SZM   společné zdanění manželů 

ÚJ   účetní jednotka 

ZD   základ daně 

ZDP zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

ZK   základní kapitál 

ZP   zdravotní pojištění 

ZTP   zvlášť těžce postižený 

ZTP/P   zvlášť těžce postižený s potřebou průvodce 

ZŽP   zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

ZoÚ   zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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ÚČINNOST DAŇ 

Od 1.1.2008 15 % 

Od 1.1.2009 12,5 % 

Tabulka č. 63: Sazba daně dle § 16 ZDP na rok 2008 a 2009 

 
 
 

ZÁKLAD DAN Ě DAŇ ZE ZÁKLADU 
PŘESAHUJÍCÍHO 

od Kč do Kč  

0 – 121 200,- 12 %  

121 200 – 218 400,- 14 544,- Kč + 19 % 121 200,- Kč 

218 400 – 331 200,- 33 012,- Kč + 25 % 218 400,- Kč 

331 200,- a více 61 212,- Kč + 32 % 331 200,- Kč 

Tabulka č. 64: Sazba daně dle § 16 ZDP na rok 2007 

 
 
 

ÚČINNOST DAŇ 

Od 1.1.2007 24 % 

Od 1.1.2008 21 % 

Od 1.1.2009 20 % 

Od 1.1.2010 19 % 

Tabulka č. 65: Sazba daně dle § 21 ZDP na rok 2007 



Příloha 2 

 

PRÁVNÍ 

ÚPRAVA 
(ZDP 

ÚČINNÝ OD 

1.1. 2007) 

VÝŠE 

SLEVY PŘED 

ZMĚNAMI 

ROK 2007 
DLE §35BA 

(KČ) 

MĚSÍČNÍ 

SLEVA 2007 
DLE §35D 

(KČ) 

VÝŠE 

SLEVY PO 

ZMĚNÁCH 

ROK 2008 
DLE §35BA 

(KČ) 

MĚSÍČNÍ 

SLEVA 2008 
DLE §35D 

(KČ) 

VÝŠE 

SLEVY PO 

ZMĚNÁCH 

ROK 2009 
DLE §35BA 

(KČ) 

na 
poplatníka 

§ 35ba 
odst. 1 
písm. a) 

7 200 2 070 24 840 2 070 16 560 

na 
poplatníka 
(starobního 
důchodce) 

§ 35ba 
odst. 1 
písm. a) 

0 2070 24 840 2 070 16 560 

na druhého 
z manželů 
bez příjmů 

§ 35ba 
odst. 1 

písm. b) 
4 200 

nelze 
uplatnit 

24 840 
nelze 

uplatnit 
16 560 

na druhého 
z manželů 
bez příjmů 

(držitel 
ZTP/P) 

§ 35ba 
odst. 1 

písm. b) 
8 400 

nelze 
uplatnit 

49 680 
nelze 

uplatnit 
33 120 

částečná 
invalidita 

§ 35ba 
odst. 1 
písm. c) 

1 500 125 2 520 420 2 520 

plná 
invalidita 

§ 35ba 
odst. 1 

písm. d) 
3 000 250 5 040 420 5 040 

ZTP/P 
§ 35ba 
odst. 1 
písm. e) 

9 600 800 16 140 1345 16 140 

studium 
§ 35ba 
odst. 1 
písm. f) 

2 400 200 4 020 335 4 020 

Daňové 
zvýhodnění 

na 
vyživované 

dítě 

§ 35c odst. 
1 

6 000 500 10 680 890 10 200 

Daňové 
zvýhodnění 

na 
vyživované 

dítě 
(držitele 
ZTP/P) 

§ 35c odst. 
1 písm. f) 

12 000 1 000 21 360 1 780 20 400 

Tabulka č. 66: Změna slev na dani v letech 2007 – 2009 



Příloha 3 

 
 

Předmět 
zdanění 

 
Jednatel 2007 

 
Jednatel 

2008 

 
ČSO 2007 

 
ČSO 2008 

 
Odměny z 

funkce 

Pokud 
podepsal 

prohlášení 
k dani, tak dle 

§38h ZDP, 
jinak nejméně 
ve výši 20% 

 
15% 

Pokud podepsal 
prohlášení 

k dani, tak dle 
§38h ZDP, 

jinak nejméně 
ve výši 20% 

 
15% 

ZP ANO ANO NE ANO 
SP ANO ANO* NE NE 

 
R 
E 
Z 
I  
D 
E 
N 
T 
I  
 
Č 
R 

Podíly ze 
zisku 

15% 
 

15% 15% 15% 

Odměny z 
funkce 

§38h ZDP 
 

15% 25% 15% 

ZP Dle Nařízení 
1408/71 

Dle Nařízení 
1408/71 

Dle Nařízení 
1408/71 

Dle Nařízení 
1408/71 

 
R 
E 
Z 
I  
D 
E 
N 
T 
I  
 
E 
U 

SP Dle Nařízení 
1408/71 

Dle Nařízení 
1408/71 

Dle Nařízení 
1408/71 

Dle Nařízení 
1408/71 

Odměny 
z funkce 

§38h ZDP 
 

15% 25% 15% 

ZP Dle 
mez.smlouvy, 
případně dle 
zákonů ČR 

Dle mez. 
smlouvy, 

případně dle 
zákonů ČR 

Dle 
mez.smlouvy, 
případně dle 
zákonů ČR 

Dle mez. 
smlouvy, 

případně dle 
zákonů ČR 

 
 
 
 
 
 
C 
I  
Z 
I  
N 
C 
I  

SP Dle mez. 
smlouvy, 

případně dle 
zákonů ČR 

Dle mez. 
smlouvy, 

případně dle 
zákonů ČR 

Dle mez. 
smlouvy, 

případně dle 
zákonů ČR 

Dle mez. 
smlouvy, 

případně dle 
zákonů ČR 

Tabulka č. 67: Přehled zdaňování odměn SO pro rok 2007 a 2008 
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 v.o.s. k.s. družstvo s.r.o. a.s. 

účel podnikání podnikání podnikání i jiné podnikání i jiné 
podnikání i 

jiné 

min./max. 
počet 

společníků 

min. 2 
společníci 

min. 1 
komanditista a 

1 
komplementář 

5 členů nebo 2 PO maximálně 50 
Pokud FO, tak 
alespoň 2 nebo 

1 PO 

ručení 
společníků 

za 
závazky 
společ, 

každý plně 

komanditista 
jen do 

splacení, 
komplementář 

plně 

(Majetkem 
družstva) 

ne 

jen do zápisu 
splacení vkladů 

(Majetkem 
a.s.) 
ne 

základní 
kapitál  

ne ano min. 50 tis Kč 
ano, min. 200 

tis. Kč 

ano, min. 20 
mil. Kč s 
veřejnou 

nabídkou 2 
mil. Kč bez 

veřejné 
nabídky 

minimální 
vklad 

ne 
komanditista 5 

tis. Kč 
min. 50 tis. a NF 

(10 % ZK) 

20 tis. Kč/os 
min.100 tis.a 30 
% splacených 

vkladů 

ano 

statutární 
orgán 

společníci komplementáři představenstvo, jednatelé představenstvo 

další 
orgány 

ne ne 
kontrolní komise, 
členská schůze 

valná hromada a 
event. dozorčí 

rada 

valná hromada 
a dozorčí rada 

povinný 
audit 

Ano, pokud 
za poslední 

2 účetní 
období 

splnila min. 
2 ze 3 

kritérií: 1) 
úhrn 

rozvahy nad 
40 mil. Kč 

2) čistý 
obrat nad 80 

mil. Kč 
3) průměrný 

stav 
zaměstnanců 

nad 50 

Ano, pokud za 
poslední 2 

účetní období 
splnila min. 2 
ze 3 kritérií: 1) 
úhrn rozvahy 

nad 40 mil. Kč 
2) čistý obrat 

nad 
80 mil. Kč 

3) průměrný 
stav 

zaměstnanců 
nad 50 

Ano, pokud za 
poslední 2 účetní 

období splnila 
min. 2 ze 3 

kritérií: 1) úhrn 
rozvahy nad 40 

mil. Kč 
2) čistý obrat nad 

80 mil. Kč 
3) průměrný stav 
zaměstnanců nad 

50 

Ano, pokud za 
poslední 2 

účetní období 
splnila min. 2 ze 

3 kritérií: 1) 
úhrn rozvahy 

nad 40 mil. Kč 
2) čistý obrat 

nad 80 mil. Kč 
3) průměrný 

stav 
zaměstnanců 

nad 50 

Ano, pokud za 
poslední 2 

účetní období 
splnila min. 1 
ze 3 kritérií: 1) 
úhrn rozvahy 

nad 40 mil. Kč 
2) čistý obrat 

nad 80 mil. Kč 
3) průměrný 

stav 
zaměstnanců 

nad 50 

povinný 
rezervní 

fond 
ne ne ano (nedělitelný) ano ano 

možnost 
převodu 
účasti v 
zásadě 

ne 

komanditista 
ano 

komplementář 
ne 

podmíněně ano podmíněně ano ano 

 
Tabulka č. 68: Srovnání právních forem podnikání 



Příloha 5 
 

Podnikatelský mini-plán 
 

na téma 
 

„„ ZZAALL OOŽŽEENNÍÍ   VVLL AASSTTNNÍÍ   MM AALL ÉÉ  FFII RRMM YY““   
 

Obsah: 

1 ÚVOD............................................................................................................................ 3 

2 STUDIE PROVEDITELNOSTI................................................................................. 4 

2.1 POZNÁNÍ SEBE SAMA................................................................................................ 5 
2.1.1 Osobní cíle ....................................................................................................... 5 
2.1.2 Personální zdroje............................................................................................. 5 
2.1.3 Stopy z minulosti .............................................................................................. 6 
2.1.4 Specializace ..................................................................................................... 6 

2.2 IDENTIFIKACE OBLASTÍ PŘÍLEŽITOSTI....................................................................... 7 
2.2.1 Definice oblastí příležitostí.............................................................................. 7 
2.2.2 Zdroje příležitostí............................................................................................. 8 

2.3 VÝBĚR NÁMĚTŮ ..................................................................................................... 10 
2.3.1 Výstavba námětů ............................................................................................ 10 
2.3.2 Tvorba užšího seznamu.................................................................................. 10 
2.3.3 Ohodnocení konkurenční výhody................................................................... 11 
2.3.4 Výběr finálního námětu.................................................................................. 11 

2.4 PROZKOUMÁNÍ NÁMĚTU ........................................................................................ 12 
2.4.1 Výzkum zákazníka .......................................................................................... 12 
2.4.2 Výzkum konkurence........................................................................................ 15 

2.4.2.1 Konkurence v odvětví, hrozba silné rivality........................................... 15 
2.4.2.2 Potenciální nová konkurence,  hrozba „pohyblivosti“ jak vysoké jsou 
bariéry vstupu a výstupu z odvětví ..................................................................... 16 
2.4.2.3 Bariéry vstupu do odvětví....................................................................... 16 
2.4.2.4 Bariéry výstupu z odvětví ....................................................................... 16 

2.4.3 Výzkum prostředí ........................................................................................... 16 
2.4.3.1 Analýza faktorů ovlivňujících činnost společnosti - SLEPT.................. 17 

2.4.3.1.1 S – Sociální faktory.......................................................................... 17 
2.4.3.1.2 L – Legislativní faktory ................................................................... 17 
2.4.3.1.3 E – Ekonomické faktory .................................................................. 17 
2.4.3.1.4 P – Politické faktory ........................................................................ 18 
2.4.3.1.5 T – Technologické faktory............................................................... 18 

2.5 SOUHRN STUDIE PROVEDITELNOSTI....................................................................... 18 
2.5.1 Návrh firmy.................................................................................................... 18 
2.5.2 Kontrola proveditelnosti ................................................................................ 19 

2.5.2.1 Analýza 3M............................................................................................. 19 



 2 

3 CESTA VSTUPU NA TRH....................................................................................... 20 

3.1 VÝBĚR PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ ........................................................................ 20 

4 PODNIKATELSKÝ MINI-PLÁN ........................................................................... 22 

4.1 SHRNUTÍ ................................................................................................................ 22 
4.1.1 Společnost zmrzlinový bar – ICE CREAM BAR s.r.o. ................................... 22 

4.2 POPIS PODNIKU....................................................................................................... 23 
4.2.1 Předmět podnikání ......................................................................................... 24 

4.2.1.1 Rozdíl oproti konkurenci ........................................................................ 24 
4.2.2 Cíle a strategie............................................................................................... 24 

4.2.2.1 Sladění prostředků a cílů strategie .......................................................... 24 
4.2.3 Organizační struktura společnosti................................................................. 26 
4.2.4 Umístění a velikost společnosti...................................................................... 26 

4.2.4.1 Volba místa boje ..................................................................................... 27 
4.2.5 Vybavení provozovny ..................................................................................... 27 

4.3 KLÍČOVÉ OSOBY..................................................................................................... 28 
4.4 POSKYTOVANÉ SLUŽBY A PRODUKTY..................................................................... 29 
4.5 ANALÝZA TRHU ..................................................................................................... 30 
4.6 MARKETINGOVÁ STRATEGIE (ODBYT) ................................................................... 32 

4.6.1 Odbytová strategie......................................................................................... 32 
4.6.2 Zákonitost úspěšného vedení boje s konkurencí ............................................ 32 

4.6.2.1 Moment překvapení ................................................................................ 32 
4.6.2.2 Ochrana informací ve firmě .................................................................... 33 
4.6.2.3 Stanovení okamžiku útoku......................................................................33 

4.6.3 Optimální soustředění sil na protivníkova slabá místa a využití vlastních 
silných stránek ........................................................................................................ 34 

4.6.3.1 Identifikace silných a slabých stránek soupeře i vlastní firmy ............... 34 
4.6.3.1.1 SWOT analýza vlastní firmy ........................................................... 34 
4.6.3.1.2 SWOT analýza firem McDonald´s nebo KFC................................. 35 
4.6.3.1.3 SWOT analýza – místní cukrárny a sezónní stánky se zmrzlinou... 35 

4.6.3.2 Identifikace „ducha a dynamiky“ konkurenčního boje........................... 36 
4.6.3.3 Druhý strategický sled ............................................................................ 36 

4.6.4 Cenová strategie ............................................................................................ 37 
4.6.5 Možná rizika podnikání ................................................................................. 37 

4.7 VÝROBA................................................................................................................. 38 
4.7.1 Výrobní strategie............................................................................................ 38 
4.7.2 Materiální zabezpečení .................................................................................. 38 

5 ZÁVĚR ....................................................................................................................... 40 



 3 

1 Úvod 
 
 

V této práci se budu zabývat problematikou založení vlastní malé společnosti, vlastního 

podnikání na území ČR za použití mně dostupných prostředků, znalostí a zkušeností. 

Práce se bude týkat budoucnosti této malé firmy, kterou bych v budoucnosti plánovala 

založit. 

 

V první části provedu studii proveditelnosti (Feasibility Study), ve které budu vycházet 

z analýzy poznání sebe samé, po jejím vyhodnocení se budu snažit identifikovat oblasti 

příležitosti, pak se zaměřím na výběr a ohodnocení možných námětů vhodných 

k podnikání (podnikatelských příležitostí), poté provedu volbu vhodného námětu a 

zaměřím se na jeden konkrétní finální námět. V části druhé se budu zabývat cestou 

vstupu na trh pro malou firmu a návrhem založení malé firmy. V poslední třetí části 

práce se pokusím vypracovat podnikatelský mini-plán malé firmy, vybrat vhodnou 

strategii, navrhnout marketingový, finanční a organizační plán malé firmy. 

 

Ze zkušeností se již nyní domnívám, že příležitost realizace v podnikatelské sféře budu 

spatřovat buď v oblasti poskytování služeb jako OSVČ podle Živnostenského zákona 

nebo v malém výrobním podniku než v obchodní společnosti založené podle 

Obchodního zákoníku. S jistotou již nyní vylučuji jeden typ kapitálové společnosti, a to 

konkrétně akciovou společnost, která je pro naše účely neadekvátní. 

 

Hlavní důraz bude přitom kladen na nízké až minimální finanční riziko, vysoký stupeň 

seberealizace, možnosti relativně rychle zbohatnout a nalézt mezeru na trhu a z té těžit. 
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2 Studie proveditelnosti  
 
Náčrt Studie proveditelnosti (Feasibility Study) viz obrázek č.1. 
 

Neznámé riziko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Přiměřená šance 

 
 
Obrázek č. 1: Studie proveditelnosti 
 

 
 

 
Studie proveditelnosti 

 

2.2 Identifikace oblastí 
příležitosti 

 

 
2.1 Poznání sebe sama 

 
2.3 Výběr námětů 

 
2.4 Prozkoumání námětů 

 

2.5 Shrnutí studie 
proveditelnosti 
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2.1 Poznání sebe sama 
Startovací bod v přemýšlení o novém riziku je osobní analýza, která souvisí s odpovědí 

na otázky: „Kam chci jít a dojít v budoucnosti? Jaké jsou moje osobní síly, slabosti a 

zdroje? Z čeho se můžu a měla bych se poučit z minulosti? Jaké jsou unikátní kvality, 

které by mohly pomoci dosáhnout vytyčených osobních cílů?“ 

 

2.1.1 Osobní cíle 
Kam chci jít a dojít v budoucnosti? 

Analýza toho, co chci dosáhnout ve svém životě je dosti těžká otázka na zodpovězení, 

ale začíná být velmi aktuální. Je základem si stanovit cíle a po jejich splnění opět další. 

Tento koloběh je hybnou silou, motivací, seberealizací. Zvažuji mezi dvěmi možnostmi, 

buď jako zaměstnanec nebo jako podnikající subjekt v nějaké zvolené vyhovující právní 

formě (s.r.o., k.s., v.o.s., a.s. nebo F.O. – OSVČ). Obě možnosti mají své výhody, ale 

také nevýhody. U zaměstnance mě láká jistota, kterou zaměstnavatel poskytuje, zároveň 

se mi příčí závislost a podřízenost. Na podnikání mě nejvíc vadí, že je riskantní a 

nejisté. Za výhodu považuji autonomii. Snažím se však v životě nebát se výzev, 

odvážně jít jim vstříc a držet se hesla: „Kdo neriskuje, nic nezíská.“ neboli „Risk je 

zisk.“ 

Osobní cíle: 

 1. rok 3. rok 5. rok 
1. Co chci být ?    
2. Co chci dělat ?    
3. Co chci mít ?    

Tabulka č. 1: Osobní cíle 

2.1.2 Personální zdroje 
Jaké jsou moje osobní síly, slabosti a zdroje? 

Popis, kde jsem nyní. Technická zručnost, manažerské schopnosti a osobní vlastnosti. 

Zamyšlení se nad svými silnými a slabými stránkami povahy, charakteru viz tabulka. 

Osobnostní profil: Kombinace cholerika a sangvinika. 
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Personální zdroje: 

 Síly Slabosti 
Technická zručnost   

Manažerské schopnosti   

Osobní vlastnosti   

Tabulka č. 2: Personální zdroje 

2.1.3 Stopy z minulosti 
Z čeho se můžu a měla bych se poučit z minulosti? 

Pokládám za důležité poučit se z vlastních chyb, v druhé řadě z chyb známých, přátel, 

rodinných příslušníků a nezavírat před nimi oči, zde platí heslo: Může se to stát i nám. 

Za důležitý postoj k životu také považuji pokoru a řídím se životním krédem: „Co mě 

nezabije, to mě posílí.“ Popis mé minulosti a charakterizování některých specifických 

momentů, které cítím jako rozhodující v cestě pro moji satisfakci v čase a také 

charakteristika, kdy jsem se cítila bez cíle. 

Stopy z minulosti: 

Uspokojující momenty Neuspokojující momenty 

  
  

Osobní kvality správně užité Osobní kvality nesprávně užité 

  
  

Tabulka č. 3: Stopy z minulosti 
 

2.1.4 Specializace 
Jaké jsou unikátní kvality, které by mohly pomoci dosáhnout vytyčených osobních cílů? 

Domnívám se, že každý člověk je výjimečný a pokud na sobě pracuje, tak je schopen 

velkých činů, úspěchů a kariérního růstu. Specializace a s ní spojená kvalifikace, praxe 

a zkušenosti, které nejdou naučit, nejdou koupit, nejdou obejít či urychlit, ty se zkrátka 

musí zažít. Vybrala jsem ty kvality, kde cítím, že mně dávají šanci být lepší než jiní. 

MOJE SPECIALIZACE : 
1. 
2.  
3.  

Tabulka č. 4: Moje specializace 
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2.2 Identifikace oblastí p říležitosti 

2.2.1 Definice oblastí p říležitostí 
Druhý úkol ve studii proveditelnosti je nutnost identifikovat oblast příležitostí.  

Klí čová kriteria pro oblast příležitostí: 

Osobní požadavky 

• má oblast potenciál protnout se s mými osobními cíly a aspiracemi 

definovanými v osobní analýze 

Osobní kvality:  

• nabízí oblast příležitost postavit podnikání na mých kvalitách a nepřesahuje mé 

slabosti identifikované v osobní analýze 

Inovace:  

• může oblast obsahovat nová řešení specifických problémů nebo splnit 

identifikovatelné potřeby v externím prostředí novou cestou řešení 

Životaschopné inovace:  

• reprezentuje oblast delší termín rozvoje a trendy v sociálním, technologickém, 

ekonomickém a politickém prostředí nebo mohl by to být pouze krátkodobý 

výstřelek (koníček). 

 
Pro úspěšné založení vlastní malé firmy je směrodatné uvědomit si kde a v čem chci 

podnikat. Logicky budu volit místo, které je mi známé, dostupné a kde mám zázemí. A 

taktéž logicky budu volit příležitost, která má alespoň relativní šanci na trhu přežít – 

tedy příležitost trhem poptávanou. Je mnoho možností, jak takové skutečnosti zjistit, od 

dotazníkového šetření a poradenských firem a agentur až po vlastní zkušenost s absencí 

určitých komodit či služeb. 

 
Oblasti příležitostí: 

Oblasti příležitosti Důvod 

� Zařízení restauračního typu - 
kavárna, cukrárna 

� Na trhu chybí jedinečnost a 
specializace 

� Daňová kancelář - poskytování 
poradenských služeb (daně a 
účetnictví) 

� Propojení vzdělání, znalostí a 
poptávky, nízké zřizovací 
výdaje, stálá klientela 

� Umělecká oblast - galerie, výroba 
šperků, obrazy 

� Zvyšování poptávky a velký 
zájem o umění, dobrá investice 
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� Velkoobchod s kamenem, 
realizace zahrad 

� Vysoké zřizovací výdaje, 
kontakty 

� Personální činnost, rekvalifikační 
činnost 

� Neustálá poptávka, nízké 
zřizovací výdaje 

Tabulka č. 5: Oblasti příležitostí 
 

Kritéria: 

Kritéria  

1. Osobní požadavky � Seberealizace, chuť podnikat, být vlastním pánem 

2. Osobní kvality 
� Vzdělání, zkušenosti z praxe, jazykové znalosti, 

organizační schopnosti 

3. Inovace � Rozvoj firmy – pobočky, expanze na další trhy, 

4. Životnost inovace 
� Dlouholetá (když už podnikání, tak pořádně a 

zároveň koníček) 

Tabulka č. 6: Kritéria 
 

2.2.2 Zdroje p říležitostí 
Zásadní současné trendy v prostředí, které dávají šanci moji oblasti potenciálních 

příležitostí. Shrnutí, proč moje vybraná oblast je dobrým zdrojem potenciálních 

příležitostí. 

Počáteční náměty: 

Generování nějakých počátečních příkladů a námětů nových výrobků nebo služeb, které 

by mohly iniciovat vstupní bod pro rozvoj příležitostí očekávaných v oblasti příležitostí. 

• Cestovní ruch: 

Cestovní ruch má podle mého názoru také veliký potenciál, zejména v tak nádherné 

zemi jakou ČR je. Hledala bych konkurenční výhodu ve specializaci cestovní kanceláře 

a odlišení se od tradičních cestovních kanceláří a nabídla bych klientele něco 

exkluzivního a jedinečného. Je také otázka, na jakou klientelu se zaměřit: jestli na 

klienty z řad běžných lidí („nižších a středních“ vrstev), nebo na klientelu z řad vyšších 

(top managerů, majitelů firem).  

Pro klienty zahraniční turisty začíná být oblíbená tzv. agroturistika, např. tzv. vinařské 

stezky na jižní Moravě, dovolená na tzv. zemědělských eko-farmách. 

V rámci expanze ve výskytu golfových hřišť v naší zemi, by mohli uspět organizované 
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výlety za sportem tzv. golfové tripy do ČR, ne nadarmo se ČR přezdívá czech republic 

= golf republic. 

• Golf: 

Jako golfový nadšenec a čerstvý držitel zelené karty, tedy HCP 54, vidím v tomto 

relativně „mladém“ sportu velký potenciál. Konkurenční výhodu bych viděla například i 

v tom, že koruna nyní tak silně posiluje a zaměřila bych se na nákup golfového 

vybavení (od holí, bagů, oblečení, přes vozíky až po míčky) ze zahraničí, tyto bych 

importovala do ČR a zde s marží (a né malou, vzhledem ke konkurenčním cenám) 

prodávala, ať už v prodejně či elektronicky přes e-obchod. 

• Služby: 

Služby jsou oborem, který bude vždy dobrým předmětem podnikatelské činnosti. Je 

však nutné přesně specifikovat, kterou oblastí služeb by bylo vhodné se zabývat, 

vzhledem k tomu, že jisté trhy hojně využívaných služeb jsou již nasyceny. V úvahu 

přicházejí služby zaměřené na klientelu z řad drobných podnikatelů a živnostníků, kteří 

většinou více využívají služeb poradenských a jimi podobných firem. Nebo nalezení 

dobré konkurenční výhody, která se dá aplikovat v praxi. 

• Životní prostředí:  

Myslím si, že tyto trendy jsou právě na vzestupu a tím pádem jsou také dobrým zdrojem 

příležitostí. Podle mého názoru je největší perspektiva v oblasti životního prostředí, 

která bude stále preferovanějším oborem podnikání. Vzhledem k vzrůstajícím nárokům 

na dodržování limitů a pravidel ochrany životního prostředí pohlcuje tato oblast stále 

větší finanční prostředky. S novou ekologickou daní a možnostmi dotací z ESF by tato 

oblast mohla být zajímavá jako zdroj příležitosti k podnikání. Hojně podporované jsou i 

ekologické výroby a provozy, nebo restrukturalizace prostředí – brown fieldy. 

• Finanční trhy: 

Finanční trhy jsou dalším velice zajímavým oborem, finanční poradenství patří 

v současné době také k populárním oborům. Veliké množství finančních prostředků je 

vázáno na běžných účtech bank, kde úroky nemohou pokrýt inflaci a vklady tak reálně 

ztrácí. Toto množství peněz na účtech je také velkým potenciálem, na kterém by se dala 

stavět životaschopnost budoucí firmy. Investice do fondů, akcií, ale i jiné druhy investic 

– do nemovitostí, umění. 

 



 10 

• Internet: 

Internet ovládá dnešní dobu, obor informačních technologií je oborem, který má velice 

rychlý vývoj a ještě rychlejší výzkum. Stále přichází na trh něco nového. Obrovský 

boom zaznamenávají tzv. internetové obchody (e-obchod, e-commerce, e-business), 

které využívají výhody nižších nákladů oproti normálním kamenným obchodům. Také 

oblast podnikatelského poradenství využívá stále více možnost rychlé internetové 

komunikace se svou klientelou. Dokonce i naše státní správa se pochlapila a poslední 

dva roky už odevzdáváme daňová přiznání elektronicky, stejně jako komunikace 

s jinými úřady začíná zjednodušovat práci a čas občanům ČR a šetřit tak naše lesy. 

 

2.3 Výběr nám ětů  

2.3.1 Výstavba nám ětů 
Širší seznam námětů: 

Číslo Širší seznam námětů Hodnocení 
1. Kavárna (internetová)     
2. Restaurace - hostinská činnost    
3. Daňová kancelář - poradenství      
4. Překladatelská a tlumočnická činnost     
5. Ubytovací služby - hotel    
6. Velkoobchod s kamenem    
7. Personální agentura a školící centrum    
8. Obchod s textilním zbožím - butik    
9. Výroba a prodej šperků    
10. Galerie     
11. Zmrzlinový bar      
12. Internetový obchod s bílým zbožím    
13. Pštrosí farma   

Tabulka č. 7: Brainstorming 
 
Nejhorší hodnocení námětu:  

Nejlepší hodnocení námětu:      

 

2.3.2 Tvorba užšího seznamu 
Užší seznam námětů: 
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Číslo Užší seznam 
námětů 

Osobní cíle Osobní kvality Konkurenční 
výhoda 

1. Kavárna 
(internetová)            

2. Daňová kancelář 
- poradenství              

3. Překladatelská a 
tlumočnická 
činnost 

             

4. Galerie            
5. Zmrzlinový bar                

Tabulka č. 8: Ohodnocení a výběr finálního námětu 

2.3.3 Ohodnocení konkuren ční výhody 

Výhody našich služeb a kvalita 
výrobků pro zákazníka  

Hodnocení 

Garantovaná kvalita služeb     
Kvalita výrobků      
Rozsah služeb a spektrum výrobků      
Komunikace s klienty (i přes internet)      
Výhodné ceny (odpovídající konkurenci)      
Provozní doba      

Tabulka č. 9: Hodnocení poskytovaných služeb a kvality výrobků 

2.3.4 Výběr finálního nám ětu 
Náměty 2, 3, 4 a 5 by byly vhodné, ale po zvážení všech možností jsem si vybrala 

námět č. 5 Zmrzlinový bar, tato podnikatelská příležitost se mi zdá jako nejschůdnější a 

mně nejvíce vyhovující vzhledem ke konkurenční výhodě tohoto podnikání, mých 

zkušeností, rizika spojeným s podnikatelskou aktivitou a poptávce na trhu. 

 

Jaké výrobky budou nabízeny? 

� Prodej kopečkové zmrzliny ve zmrzlinovém baru ve 2 cenových relacích dle kvality 

a druhu smetanového krému 

� Prodej vaničkové zmrzliny ve 3 velikostních provedeních, široká šíře příchutí, 

možnost i jejich kombinace 

 

Jak budeme poskytovat služby? 

� především osobní jednání s klienty – prodej v zmrzlinovém baru 

� uvažujeme o e-obchodu (e-business) 
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� rozvoz a distribuce pro maloobchodníky a velkoobchodníky 

� při množstevním odběru rozvoz zdarma 

 

2.4 Prozkoumání nám ětu 

2.4.1 Výzkum zákazníka 
 
Výzkum zákazníka bude vycházet z vize, strategie a taktiky společnosti, které budou 

založeny na portfoliu rozložených rizik, jejich diversifikace umožní nehrozit jednotlivé 

předměty podnikání. Úspěch našeho podnikání spatřujeme v konkurenční výhodě, 

kterou je diversifikace podnikatelského rizika do dvou hlavních nosných předmětů 

podnikání a s tím spojeným dvojím pohledem na zákazníka. Základním předmětem 

podnikání bude Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny, klasifikační 

označení 15.52 podle OKEČ - Odvětvové klasifikace ekonomických činností, jež patří 

do klasifikace D Zpracovatelský průmysl, DA Výroba potravinářských výrobků, nápojů 

a tabákových výrobků, 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů. Druhým 

předmětem podnikání bude provoz zmrzlinového baru ICE CREAM BAR, klasifikační 

označení 55.30 podle OKEČ - Odvětvové klasifikace ekonomických činností, jež patří 

do klasifikace H Ubytování a stravování, 55.30 Restaurace pod níž spadá i provoz 

zmrzlinářských cukráren, což je určitá forma našeho zmrzlinové baru. I přes změnu od 

1.1.2008 z OKEČ na klasifikaci CZ – NACE se stále používá staré označení. Do naší 

klientely budou patřit především drobní živnostníci – podnikatelé a malé firmy 

z blízkého okolí. Dále budou patřit do skupiny zákazníků i fyzické osoby nepodnikající 

nakupující naše výrobky spíše nahodile. Ze začátku podnikatelské činnosti se 

nepředpokládá, že by naše výrobky nakupovali velcí odběratelé – velké firmy, 

velkoobchody, velké obchodní řetězce. 

Kolik je na trhu zákazníků? Potenciální počet zákazníků v regionu je 360 000 
zákazníků a 32 186 podnikatelských subjektů 
zabývající se obchodem, kteří by se mohli stát 
našimi odběrateli. 

Jaká je velikost cílového 
trhu? 

Klientelu tvoří nejen fyzické osoby podnikající a 
právnické osoby, ale také místní občané. 

Jak často zákazníci nakupují 
služby (výrobky)? 

Sezónní, ale odbyt i po celý rok. Velice často, 
nelze konkretizovat. Zjištění pomocí 
dotazníkového šetření, marketingovým 
průzkumem. 
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Budu obchodovat s více než 1 
zákaznickým segmentem? 

Ano. 

Kolik nakupují najednou? Záleží, zda se jedná o občany nebo o obchodní 
společnosti, které od nás budou výrobky 
odebírat. 

V jakých časových 
intervalech nakupují? 

Záleží zda se jedná o sezónu či mimo ni. Podle 
průzkumu nadnárodních výrobců zmrzliny si 
člověk koupí zmrzlinu v sezóně denně a mimo ni 
2x týdně. 

Kolik % trhu se dá očekávat 
v 1., 2. a 3. roce podnikání? 

0,01 %, 0,05 %, 1 % 

Jaké budeme používat 
distribu ční kanály? 

Osobní kontakt – zmrzlinový bar, návštěva 
klientů – potenciálních odběratelů, tel., fax, 
reklama, internet, rozhlas, noviny a časopisy, 
veletrhy a výstavy. 

Tabulka č. 10: Výzkum zákazníků 
 
Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  

Obyvatelstvo celkem  376172 
z toho muži 178180 
z toho ženy  197992 

svobodní  73242 
ženatí  84891 
rozvedení  14380 
ovdovělí  4534 

Muži 

nezjištěno  1133 
svobodné  64556 
vdané  85368 
rozvedené  22412 
ovdovělé  24591 

Ženy 

nezjištěno  1065 
Tabulka č. 11: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu  
 
Obyvatelstvo podle věku  

Obyvatelstvo celkem  376172 
0-4  14376 
5-14  39632 
15-19  24156 
20-29  60754 
30-39  49640 
40-49  54326 
50-59  55999 
60-64  18414 
65-74  33542 

v tom ve 
věku 

75+nezj.  25333 
Tabulka č. 12: Obyvatelstvo podle věku  
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Ekonomicky aktivní podle odvětví  
Obyvatelstvo celkem  376172 
Ekonomicky aktivní celkem  194436 

zemědělství, lesnictví, rybolov  1972 
průmysl  36710 
stavebnictví  18636 
obchod,opravy motor. vozidel  25206 
doprava, pošty a telekomunikace  12312 
veřejná správa, obrana, soc. zabez.  12294 

z toho 
podle 
odvětví 

školství, zdravot., veter. a soc. 
činn. 

 29545 

Tabulka č. 13: Ekonomicky aktivní podle odvětví  
 
Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  

Obyvatelstvo celkem  376172 
Ekonomicky aktivní celkem  194436 

zaměstnaní  176719 
pracuj. důchodci  9116 z toho 
ženy na mat. 
dov. 

 2626 

v tom 

nezaměstnaní  17717 
Ekonomicky neaktivní celkem  179019 

nepracuj. důchodci  85762 z toho 
žáci, studenti, učni  63734 

Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  2717 
Tabulka č. 14: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity  
 
 
Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 
Počet podnikatelských subjektů celkem 107109 
Zemědělství, lesnictví, rybolov - počet subjektů 1176 
Průmysl - počet podnikatelských subjektů 12220 
Stavebnictví - počet podnikatelských subjektů 8991 
Doprava a spoje - počet podnikatelských subjektů 3019 
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a 
pohostinství - počet podnikatelských subjektů 

32186 

Ostatní obchodní služby - počet podnikatelských subjektů 38015 
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů 24 
Školství a zdravotnictví - počet subjektů 3557 
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby - počet subjektů 7921 
Tabulka č. 15: Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 
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Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 
Počet podnikatelských subjektů celkem 107109 
Státní organizace - počet subjektů 437 
Akciové společnosti - počet subjektů 1354 
Obchodní společnosti - počet subjektů 17669 
Družstevní organizace - počet subjektů 909 
Peněžní organizace - počet subjektů 20 
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 72412 
Samostatně hospodařící rolníci - počet subjektů 801 
Svobodná povolání - počet subjektů 6087 
Ostatní právní formy - počet subjektů 7420 
Tabulka č. 16: Hospodářská činnost (údaje roku 2004) 

2.4.2 Výzkum konkurence 
V oblasti výroby a prodeje smetanových krémů a zmrzliny existuje nejen v našem 

regionu velká konkurence, která se zaměřuje zejména na zákazníka jako na lovenou 

zvěř a loví ho prostřednictvím účinné marketingové a reklamní strategie. Na konkurenci 

se stejně jako na zákazníka dá nahlížet ze dvou pohledů z hlediska naší společnosti, buď 

je konkurent výrobcem zmrzliny nebo prodejcem a distributorem. Výrobci zmrzliny 

velké nadnárodní ale také české výrobní firmy jsou na trhu dlouho, investují nemalé 

prostředky do reklamy, do marketingových průzkumů, podpory prodeje a jejich místo 

na trhu, potažmo vedení trhu (market leader) je pro začínající společnost, která se 

rozhodla v tomto odvětví podnikat téměř k nedosažení. Ovšem je důležité se nevzdávat 

a bojovat i s těmi největšími hráči. Druhý typ konkurence pro naši společnost jsou 

prodejci a distributoři zmrzliny, ať už se jedná o potravinářské řetězce typu: Hypernova, 

Billa, Lidl, Interspar, Tesco či Albert nebo cukrárny, kavárny a stánky se zmrzlinou. 

Naše firma zaútočí na trh s novými druhy zmrzliny a ojedinělým prodejem vaničkové 

zmrzliny, kterou si zákazník může i nakombinovat. Počet podnikatelských subjektů 

v Jihomoravském kraji je celkem 107 109, výzkumem konkurence jsme zjistili, že 

druhý typ konkurenta se v regionu Jihomoravský kraj nachází jen 80 cukráren, z nichž 

asi 49 působí v Brně. 

2.4.2.1 Konkurence v odvětví, hrozba silné rivality 
Odvětví je tím méně přitažlivé: 

- čím více konkurentů již v něm působí 

- že stagnuje co do objemu prodejů, nebo se dokonce zmenšuje 

- čím většími skoky se zvyšují kapacity 
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- čím vyšší jsou fixní náklady 

- čím větší jsou bariéry výstupu z oboru 

- čím větší jsou konkurenti 

2.4.2.2 Potenciální nová konkurence,  hrozba „pohyblivosti“ jak 
vysoké jsou bariéry vstupu a výstupu z odvětví   
Odvětví je tím méně přitažlivé: 

- čím větší je pravděpodobnost, že přiláká novou silnou konkurenci, která s sebou 

přinese nové kapacity 

- čím snazší je do odvětví vstoupit, což znamená, že bariéry vstupu jsou nízké 

- čím obtížnější je z odvětví vystoupit 

2.4.2.3 Bariéry vstupu do odvětví 
- ekonomika hromadné výroby – nízké náklady 

- diferenciace 

- citlivost odvětví průmyslu na zaměňování výrobků 

- výše potřebného základního kapitálu 

- přístup k distribučním cestám, zdroje surovin, materiálů, komponent 

- cenové výhody, rabaty, doby splatnosti pohledávek 

- legislativní omezení, zákonné předpisy pro podnikání 

2.4.2.4 Bariéry výstupu z odvětví  
- předpisy omezující ukončení výroby 

- náklady na uzavření podniku, na likvidaci zbytků, kontaminace 

- státní zájmy ve firmě nebo na udržení produkce 

- nepříznivé dopady na spolupracující firmy 

otázky spojené s řízením výroby a obchodu, management firmy 

2.4.3 Výzkum prost ředí 
Společnost ICE CREAM BAR s.r.o., která bude provozovat zmrzlinový bar, se ze startu 

zaměří především na odběratele z řad živnostníků, drobných podnikatelů a 

maloobchodů. Po zavedení a získání dobrého jména plánujeme útok i na velké obchodní 

řetězce a investice do reklamy, jakožto prostředku k získání podílu na trhu.  

Prostory pro podnikání budou zajištěny formou pronájmu volné plochy v areálu 

obchodního nákupního centra Olympia Brno na základě smlouvy o pronájmu. 
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Spatřujeme v tomto počinu jasnou konkurenční výhodu (relativně nízký náklad, nízká 

cena pronájmu oproti klasickému „kamennému“ obchodu a zisk obrovské spádové 

oblasti zákazníků). Tato konkurenční výhoda je spatřována právě v místě podnikání - 

provozovně a způsobu prodeje prostřednictvím zmrzlinového baru. Místo podnikání 

bude ve statutárním městě Brno, které je druhým největším městem v ČR, co do počtu 

obyvatel, 369 000 obyvatel aktuálně v roce 2007. Brno je de facto největším městem 

v ČR, protože Praha je krajem. 

 

2.4.3.1 Analýza faktorů ovlivňujících činnost společnosti - SLEPT 

2.4.3.1.1 S – Sociální faktory 
• Roste poptávka po netradičních výrobcích a službách (nový sortiment, nové 

způsoby prodeje) 

• Tradiční formy prodeje nejsou vždy vyhovující pro zákazníky 

• Časová náročnost běžného nákupu (preference volného času, dodávka do domu) 

• Lidé více poptávají a rok od roku více nakupují 

• Změna v myšlení lidí (odklon od konzervativnosti) 

• Marketing a reklama má stále silnější pozici v ČR a ovlivňuje trh 

2.4.3.1.2 L – Legislativní faktory 
• Současná legislativa neupravuje pojem brigáda (zaměstnanci na dohody) 

• Hygienické předpisy 

• Neustálé změny předpisů a zákonů nutí naši společnost stále sledovat a 

aktualizovat 

• Bez tohoto bodu by se jednalo pouze o analýzu PEST 

2.4.3.1.3 E – Ekonomické faktory 
• Relativně velká konkurence v oblasti výroby, distribuce a prodeje zmrzliny 

• Možnost získání dotací ze strukturálních fondů EU (výrobní pobočku na 

Moravě) 

• Příznivý vývoj ekonomiky (silná koruna, zatím nejisté datum přechodu na Euro) 

• Růst koupěschopnosti obyvatel 
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• Podpora podnikatelů v Jihomoravském kraji – Technologický park, 

Jihomoravské inovační centrum 

• Příliv zahraničních investic do kraje (EU: Stálé zastoupení ČR při EU, Český 

dům – zastoupení Jihomoravského kraje v Bruselu) 

• Neuspokojivé podmínky pro podnikání v ČR – vysoká daňová zátěž, zbytečná 

byrokracie 

2.4.3.1.4 P – Politické faktory 
• Minimální vliv politických změn na obor podnikání 

• Lobbing velkých nadnárodních výrobců zmrzliny 

• Politika obchodních řetězců (těžké proniknout)  

• Závislost ekonomické situace v regionu na vládnoucí straně 

2.4.3.1.5 T – Technologické faktory 
• Nové inovace týkající se našeho předmětu podnikání 

• Nové technologie a technologické postupy 

• Certifikace ISO  

• Vzrůstající význam ekologie – Analýza SLEEPT (zavedením ekologické daně, 

podpora ekologických výrob) 

 

2.5 Souhrn studie proveditelnosti 

2.5.1 Návrh firmy 
Společnost ICE CREAM BAR s.r.o. hodlá prorazit v oblasti výroby a prodeje zmrzliny 

prostřednictvím zmrzlinového baru. Kvalita poskytovaných služeb by měla být 

zaručena vysoce kvalifikovaným a vyškoleným týmem složeným z osob 

s vysokoškolským vzděláním (studentů). Konkurenční výhodu spatřujeme hlavně 

v prodeji tzv. vaničkové zmrzliny, vzhledem k širokému spektru druhů zmrzliny a 

kvality italské receptury. Naše společnost ICE CREAM BAR s.r.o. bude poskytovat 

služby drobným živnostníkům, podnikatelům a menším firmám ve vybraném regionu – 

Jihomoravského kraje dodávku vaničkové zmrzliny. 
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2.5.2 Kontrola proveditelnosti  

2.5.2.1 Analýza 3M  
• Management (Vedení) 

Cíle cílem prvního roku je založení firmy, získání skupiny spokojených 
zákazníků a stabilizace příjmů. 

 cílem dalších let je vybudování dobrého jména firmy, získání 
maximálního počtu klientů, snaha o rostoucí zisk a otevření nových 
poboček – expanze. 

Síly spolehlivost a rychlost služeb 
kontakty a předběžné smlouvy se zákazníky (maloobchod, 
velkoobchod) 
široký sortiment poskytovaných výrobků 

 

zkušenosti z dané problematiky 
Slabosti nedostatek financí na počátku rozvoje firmy 

 malé zkušenosti s řízením firmy 

Tabulka č. 17: Management 

• Market (trh) 

nenasycený trh v dané oblasti podnikání Příležitosti 
nespokojenost některých zákazníků s hlavními 
konkurenty (cena, kvalita, množství) 
nechuť obyvatel něco měnit 
boj s konkurencí 

Hrozby 

snadná ovlivnitelnost obyvatel 
byrokracie Bariéry 
finanční kapitál 

Tabulka č. 18: Trh 

• Money (peníze) 

vlastní zdroje - vklady společníků Zdroje 
půjčky a úvěry, dotace z ESF 
platy zaměstnancům dle odvedené práce a dle kvalifikace 
odměny společníkům ze zisku, obratu 

Odměny 

případný zisk bude v prvních třech letech investován do rozvoje firmy 
nedostatečné využití vlastního nebo cizího kapitálu Finanční 

rizika neočekávaný vývoj v důsledku členství v EU, přijetí Eura (€) 

Tabulka č. 19: Peníze 
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3 Cesta vstupu na trh 
 
Vzhledem ke konkurenční výhodě potřebujeme založit firmu na vybraném místě, z 

tohoto důvodu odpadá možnost koupení již fungující firmy nebo frančízingu. Jediná 

možnost, je tedy založení a postavení úplně nové firmy. 

3.1 Výběr právní formy podnikání 
Při výběru právní formy podnikání jsme vycházeli z následující tabulky: 

 
Právní forma 

 

 
Výhody 

 

 
Nevýhody 

 
 
 

Akciová 
společnost 

Získání dostatečného kapitálu 
Akcionář neručí za závazky 
společnosti, a. s. odpovídá 
sama za své závazky (dluhy). 
ZK 2 mil Kč bez veřejného 
úpisu akcií 

Vysoké počáteční náklady. 
Dlouhá doba na založení. 
Zakladatel musí být P.O. Složitá 
a náročná struktura společnosti 
ZK 20 mil Kč s veřejným úpisem 
akcií 

Družstvo ZK 50 000 Kč 
Povinný rezervní fond 
(nedělitelný) 

 
Komanditní 
společnost 

Rozdělení na komanditisty a 
komplementáře. Není 
stanovena výše ZK. Rezervní 
fond není povinný. 

Společník ručí celým svým 
majetkem. Na založ. spol. musí 
být min.2 zakladatelé:1 
komanditista a 1 komplementář, 
povinný ZK 

 
Společnost 
s ručením 
omezeným 

 

Založení i 1společníkem - 
zakladatel. Ručení společníka 
pouze do výše nesplaceného 
vkladu. Jednoduché a rychlé 
založ. 

ZK 200 000 Kč. RF povinný 
tvoří se v 1.roce dosaženého 
zisku (10%). Povinný vklad 1 
min. 20 000 Kč/os. 

 
Veřejná 
obchodní 
společnost 

Zakladatelé F.O. i P.O. Není 
povinný ZK ani rezervní fond 
(RF) 

Musí být min. 2 zakladatelé. 
Společníci ručí za závazky 
společnosti nerozdílně a celým 
svým majetkem (i osobním) 

Tabulka č. 20: Srovnání právních forem podnikání 
 
Volba právní formy podniku je ovlivn ěna: 

1. ručení 

2. oprávněnost k řízení, rozhodování 

3. počet zakladatelů 

4. počáteční kapitál 

5. administrativní náročnost založení a provozu 
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6. účast na zisku 

7. přístup k úvěrům 

8. daňové zatížení 

9. zveřejňovaní povinnost 

 
Právní forma 

 

 
Výhody 

 

 
Nevýhody 

 
 

a. s.       

družstvo       
 

k. s.        

 
s. r. o. 

 
      

 
v. o. s.        

Tabulka č. 21: Výběr právní formy podnikání 
 
Jako právní formu podnikání jsme si na základě výhod a nevýhod jednotlivých 

možností zvolili společnost s ručením omezeným. Domníváme se, že tento typ 

společnosti je pro naši firmu nejvýhodnější, protože vlastníme dostatečné množství 

finančních prostředků, abychom utvořili s.r.o. a na druhé straně ručíme za naše závazky 

pouze do výše našich nesplacených vkladů a ne veškerým majetkem, natož tak osobním 

majetkem, jak je tomu u veřejné obchodní a komanditní společnosti nebo u fyzické 

osoby – podnikatele (OSVČ). Akciová společnost by pro velikost naší firmy byla 

nepřiměřená. Komanditní společnost by pro nás nebyla výhodná, z důvodu ručení celým 

i osobním majetkem. 

 

Společnost bude založena dvěma fyzickými osobami, jež do firmy vložily:  

� Jana Vávrová  peněžitý vklad 150 000 Kč a nepeněžitý vklad 50 000 Kč  

� Vladimír Vávra  automobil pro firemní účely v hodnotě 200 000 Kč 

 

Peněžitý vklad 150 000 Kč bude určen na pořízení počátečního vybavení provozovny, 

chladicí boxy, chladicí vitríny (spolupráce se společností Zmrzlinář s.r.o. zaručuje již 

existující smlouvy s dodavateli této techniky a i množstevní slevy). K vedení účetnictví 
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společnosti, řízení dodávek, zásob bude sloužit 1 počítač – notebook, který byl vložen 

do podnikání jako nepeněžitý vklad a další počáteční výdaje jako režijní náklady apod.. 

Zbytek bude určen jako rezerva pro další nahodilé větší výdaje. Dalším nepeněžitým 

vkladem do podnikání je automobil, který bude využíván pro firemní účely a 

k distribuci dodávek produktu od výrobce společnosti Zmrzlinář s.r.o. 

 

4 Podnikatelský mini-plán 
 
Podnikatelský plán 

Členění podnikatelského plánu: 

1. Shrnutí 

2. Popis podniku 

3. Klíčové osobnosti a organizace podniku 

4. Analýza trhu – prognóza tržeb 

5. Výrobky – služby 

6. Odbyt 

7. Výroba 

8. Finanční plán 

9. Financování 

10. Přílohy (Rozsah celého podnikatelského plánu by neměl přesáhnout 40-50 stran) 

 

4.1 Shrnutí  
Společnost ICE CREAM BAR s.r.o. hodlá prorazit v oblasti výroby a prodeje zmrzliny 

prostřednictvím zmrzlinového baru. Kvalita poskytovaných služeb by měla být 

zaručena vysoce kvalifikovaným a vyškoleným týmem složeným z osob 

s vysokoškolským vzděláním.Vybraná právní forma - společnost s ručením omezeným 

se po důsledné analýze ukázala jako nejvhodnější pro chystanou strukturu a cíle našeho 

podnikání.  

4.1.1 Společnost zmrzlinový bar – ICE CREAM BAR s.r.o. 
Naše firma ICE CREAM BAR s.r.o., která vyrábí kvalitní zmrzlinu podle pravé italské 

receptury, se rozhodla, že zaujme místo boje v jednom tržním segmentu. Jde o firmu, 
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která má vyhraněný sortiment nabídky. Naším hlavním úkolem je uspokojování 

poptávky zákazníků v odvětví potravinářském. Přicházíme se zcela novým nápadem 

provozování sítě rychle-občerstvujících (Fast Food) zmrzlinových barů. Ve stručném 

popisu bude každý bar kruhového půdorysu s obsluhou uvnitř a kolem baru umístěné 

židle pro zákazníky. Umístění zmrzlinového baru bude v obchodních centrem 

nejstrategičtější a za takovéto místo považujeme místo před pokladnami daného 

obchodního řetězce, tudíž mezi obchodním řetězcem a obchůdky v nákupním centru. 

V každém baru bude stejný sortiment, ceny a kvalita služeb a budou probíhat stejné 

marketingové akce. Zákazník, který si koupí kartu s kreditem, s ní může platit na místo 

peněz a může také díky ní sbírat body, které pak může proměnit za dárky či využít při 

marketingových akcích, kterých je připraveno během roku plno. 

Co se týče konkurence v odvětví, tak zde působí hodně konkurence. Cukráren je všude 

plno, ale náš Fast Food zmrzlinový bar bude v tomto odvětví něco úplně nového. Proto 

si myslíme, že zde můžeme zahájit vedení konkurenčního boje v plném rozsahu. 

Potenciální novou konkurenci samozřejmě očekávat budeme, hlavně se bojíme silné 

konkurence, která s sebou přinese nové kapacity. Naše společnost bude mít na začátku 1 

provozovnu v obchodním centru Olympia Brno. Do budoucna však počítáme se 

zvyšováním kapacit, které budou samozřejmě závislé na  úspěchu celého projektu a 

expanzí poboček do dalších dvou různých velkých měst v podobě franchisingu či 

poboček. 

Bariéry vstupu do odvětví budou relativně malé, proto si myslíme, že s naším novým 

nápadem uspějeme. Naproti tomu bariéry výstupu z odvětví budou také relativně malé, 

protože v případě neúspěchu nebude problém podnik zavřít a zaměstnance propustit. 

Vize do budoucna je, že se naše podniky budou nacházet ve většině obchodních center 

velkých měst a vytvoří tak prodejní síť, spolu s ní bude zahájen velký propagační plán 

rozvoje. 

Myslíme si, že naše firma bude velice úspěšná ve vedení konkurenčního boje, protože 

nic tak originálního lidé ještě nikde neviděli a proto budou šťastni, když do našich 

zmrzlinových barů zavítají.  

 

4.2 Popis podniku 
Obchodní firma neboli název společnosti bude ICE CREAM BAR s.r.o.  
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4.2.1 Předmět podnikání 
◦ Výroba mražených smetanových krémů a zmrzliny 

◦ Provozování Zmrzlinového baru (Provoz restaurace – cukrárny) 

4.2.1.1 Rozdíl oproti konkurenci 
V čem budeme lepší než konkurence: 

◦ budeme nabízet široké spektrum výrobků – druhů zmrzliny 

◦ zaručujeme kvalitu, spojenou s hygienickými předpisy a  

◦ odpovědnost za naše služby a kvalitu výrobků a včasnost dodávek 

◦ profesionální tým nabídne vysokou kvalitu za nízkou cenu 

4.2.2 Cíle a strategie 
◦ cílem několika prvních měsíců je získání stabilního okruhu klientů 

◦ strategie do dalších období je udržování si klienta 

◦ v případě vytíženosti technického zařízení nebo celkové kapacity provozovny 

bude možné firmu rozšířit a expandovat na nové trhy 

◦ výzkum poptávky, hledání nových možností, nových trhů  

◦ možnost postupného rozšíření služeb 

◦ ceny služeb se budou pohybovat na nižší úrovni než u konkurence 

4.2.2.1 Sladění prostředků a cílů strategie 
Problém sladění prostředků a cílů strategie se dotýká hlavně výběru vhodné strategie, 

která firmu dovede k požadovanému cíli. Máme-li stanovený cíl strategie, potřebujeme 

ještě najít optimální postupy a prostředky k dosažení tohoto cíle. 

Vedení společnosti zmrzlinový bar ICE CREAM BAR hledalo způsob, jakým by se její 

zmrzlinové bary odlišily od ostatní konkurence a tím přilákala zákazníky. Zmrzlinový 

bar, určitou formou druh cukrárny, to není jen zajímavý designový vzhled baru a široká 

nabídka nejrůznějších druhů zmrzliny, ale také rychlá a bezproblémová obsluha a 

možnost nákupu zmrzliny sebou domů ve formě vaniček. Byla provedena analýza 

spokojenosti zákazníků s obsluhou u konkurenčních podniků a zde byla nalezena velká 

slabina tradičního přístupu k zákazníkovi. Zákazníci cukráren si nejčastěji stěžují na 

pomalou a nepříjemnou obsluhu, jsou často nespokojeni s kvalitou a chutí zmrzliny, 

chybí jim větší množství druhů zmrzliny a možnost koupit si zmrzlinu, která jim chutná 

a kterou vyzkoušeli domů. 
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Cíl : „Odlišit se od konkurence, najít netradiční přístup k zákazníkům a tím 

dosáhnout konkurenčních výhod.“ 

 
Sladění prostředků a cílů strategie potom spočívá v optimalizaci postupů tak, aby cíle 

bylo dosaženo s optimálně využitými prostředky. Velmi důležitou úlohu zde hraje čas. 

Je třeba vybrat takovou strategii, abychom při jejím uplatnění dosáhli splnění cílů 

v požadovaném časovém horizontu. 

Vedení společnosti se rozhodlo radikálně změnit přístup k zákazníkovi, důležitá je 

především jeho spokojenost. Touto radikální změnou je zavedení kreditních karet, 

kterými po nabití mohou zákazníci platit, ale také na ni načítají své nákupy a po 

dosažení určitého počtu si vyzvednou dárek. 

Revoluční je i systém placení, které probíhá pomocí již zmíněných čipových kreditních 

karet, které vydává přímo naše firma pomocí poboček zmrzlinových barů. Zavedení 

čipových karet otvírá velké možnosti pro zkvalitnění služeb zákazníkům. Při každé 

návštěvě zmrzlinového baru si zákazník tuto kartu může dobít, ale hlavně na ni sbírá 

body k uplatnění nároku na dárek. Stálý zákazník po dosažení určitého množství odběru 

– nákupu, což je zachyceno na kreditní kartě může od firmy získat možnost slevy a 

obdrží slevovou průkazku (počítáme se slevovým rozmezím 5 – 20%) 

Další velkou výhodou je pro stálé zákazníky s touto průkazkou a kreditní kartou 

možnost placení ve všech zmrzlinových barech společnosti zmrzlinový bar ICE 

CREAM BAR s využitím všech výhod majitele karty. Karta je výhodná samozřejmě i 

pro podnik, protože s prostředky, které stálí zákazníci vloží do karty jako kredit, může 

podnik disponovat ještě předtím, než je za ně poskytnuta služba. Tím se zlepší cash-

flow společnosti.  

Systém marketingových akcí zvýší především konzumaci zmrzliny a i prodej vaničkové 

zmrzliny, protože zákazníci si budou moci sami vyzkoušet chuť a kvalitu zmrzliny a 

poté zakoupit domů rodinné balení v akčním ceně či slevě. To zvýší prodej, tím i obrat 

celého zmrzlinového baru a ve výsledku povede ke zvýšení zisku společnosti. 

Podle teorie musí výběr prostředků korespondovat s významem vytyčeného cíle a také 

s možnostmi firmy. Je-li dosažení cíle pro firmu významné, nebo dokonce životně 

důležité, mělo by se k jeho dosažení udělat maximum. Vytyčený cíl je pro zmrzlinový 

bar ICE CREAM BAR strategický, protože jí bezesporu přiřazuje velkou konkurenční 

výhodu. Zvláště v tak velkém konkurenčním prostředí, jako je odvětví občerstvení a 
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rychlé-občerstvení je existence konkurenční výhody otázkou přežití společnosti. 

4.2.3 Organiza ční struktura spole čnosti 
Společnost ICE CREAM BAR s.r.o. povedou oba společníci dohromady. První bude 

mít funkci ekonomického a výkonného ředitele, bude se zaměřovat na chod podniku a 

zastřešovat a dohlížet na oblast finanční. Druhý společník se bude specializovat 

především na oblast marketingu. Společnost bude mít ještě 3 zaměstnance přímo na 

provozovně. 

Organizační struktura liniová: 

 jednatelé 

 

 zaměstnanec č.1 zaměstnanec č.2 zaměstnanec č.3 

Obrázek č. 2: Organizační struktura 

4.2.4 Umíst ění a velikost spole čnosti 
Sídlo společnosti, které bude sloužit jako kancelář, bude v místě trvalého bydliště 

jednoho ze společníků. Společnost se zaměří na klienty v městě Brně a v 

Jihomoravském kraji a z tohoto důvodu bude provozovna umístněna v obchodním 

centru Olympia Brno, přímo v areálu jednoho z největších brněnských shopping parků. 

Jedná se o dobře dostupné místo jak automobilem, tak MHD a relativně blízko centra 

města s vynikající možností parkování. Prostory kanceláře a skladu včetně základního 

vybavení (kancelářský nábytek, přípojka, pevná linka, telefon, fax, internet, atd.) 

potřebného pro kancelářské zázemí budou získány z počátečního vkladu. 

Prostory pro podnikání budou zajištěny formou pronájmu vhodných nebytových prostor 

v areálu obchodního nákupního centra Olympia Brno na základě smlouvy o pronájmu 

plochy, spatřujeme v tomto počinu jasnou konkurenční výhodu (relativně nízký náklad, 

nízká cena pronájmu oproti klasickému obchodu a zisk obrovské spádové oblasti 

zákazníků). Tato konkurenční výhoda je spatřována právě v místě podnikání – 

provozovně Zmrzlinového baru a způsobu prodeje. Místo podnikání bude ve statutárním 

městě Brno, které je druhým největším městem v ČR, co do počtu obyvatel, 369 000 

obyvatel aktuálně v roce 2007. Brno je de facto největším městem v ČR, protože Praha 

je krajem. 
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4.2.4.1 Volba místa boje 
Abychom mohli začít s výběrem místa, je důležité znát silné a slabé stránky soupeře i 

své vlastní. Dále musíme v průběhu konkurenčního boje identifikovat „ducha i 

dynamiku“. Vhodné místo boje musí také splňovat kritéria na vytvoření, zabezpečení a 

zvláště pak na snadné zavedení tzv. „druhého strategického sledu“ do konkurenčního 

boje, pokud si to boj vyžádá. Vedení úderu nám musí nově zvolené místo boje umožnit. 

Vybrané místo nám musí plně vyhovovat. Musí umožnit utajení budoucího úderu na 

konkurenční firmu a maximálně využít místa boje z hlediska správného načasování 

útoku. Toto vhodné místo nám musí umožnit provést celou řadu klamných operací a 

manévrů, plně využít dezinformace a matení top managementu konkurenční firmy. Dále 

by místo boje mělo konkurenční firmě znemožňovat či alespoň značně ztěžovat její 

obranu.  

V konkurenčním boji se rozumí místem příslušný trh. Marketingové oddělení nám musí 

zajistit hlavní informace o vhodném místě. Výběr místa podle informací pak  provede 

top management. 

Pokud nejvhodněji zvolíme místo boje, tak konkurenční firmy se budou cítit nejméně 

dobře a rozhodně nebudou připraveni se bránit. Místo boje musíme volit tak, aby naše 

schopnosti představovali nejúčinnější zbraň, tedy takové místo, kde se dá velmi účinně 

a dlouhodobě v neprospěch konkurenční firmy využít vlastní konkurenční výhody. 

Ideální je vybrat takové místo, které zabrání konkurenční firmě a zpomalí její odvetu. 

Tento přístup v konkurenčním boji se osvědčí pouze pokud znáte velmi dobře cíle a 

záměry konkurenční firmy. 

Při volbě místa boje musíme v mnoha případech provádět analýzu odvětví nebo oboru 

podnikání či analýzu teritoria regionu nebo lokality. 

Naše volba místa boje je značně dána koncepcí projektu zmrzlinového baru a tudíž je 

výběr zúžen na obchodní centra a nákupní střediska. Je důležité správné načasování 

spojené s uzavřením dohody s obchodními řetězci a nákupními centry a podepsáním 

smlouvy o pronájmu. 

4.2.5 Vybavení provozovny 
Prostory pro podnikání budou zajištěny formou pronájmu vhodných nebytových prostor 

v areálu obchodního nákupního centra Olympia Brno na základě smlouvy o pronájmu 

plochy. Provozovna se bude nacházet z pohledu zákazníka, který vstoupil do 
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obchodního centra před pokladnami nákupního řetězce (Hypernova, Interspar, Tesco, 

AHOLD,..) na strategicky nejzajímavějším místě, kde dochází k největší hustotě 

návštěvníků OC či NC a tudíž našich potenciálních klientů. Z průzkumů jednotlivých 

nákupních center vyplývá, že hlavním důvodem návštěvy centra je z největší části 

(89%) nákup v potravinových řetězcích (týdenní velké nákupy), z tohoto důvodu je 

umístění provozovny strategicky skvěle vybráno a zajišťuje největší fluktuaci a hustotu 

zákazníků v centru. Provozovna bude mít kruhový půdorys, forma kulatého baru, kam 

mají přístup zákazníci ze všech stran. Po celém obvodu budou skleněné chladicí vitríny 

se všemi dostupnými druhy zmrzliny. Samozřejmostí je pokladna,kterou bude 

obsluhovat právě jeden zaměstnanec provozovny. V provozovně bude také mobilní 

sklad pro zákazníky s vyšší spotřebou zejména sortimentu vaničkové zmrzliny. 

4.3 Klíčové osoby 
 
Jednatelé: 

◦ Jana Vávrová – odpovědný vedoucí provozovny, znalosti z oblasti řízení a 

financování podniku získané na Fakultě podnikatelské VUT v Brně v oboru 

Podnikové finance a obchod, jazykové znalosti obchodní AJ a NJ, praxe 

v produkčních firmách v oddělení účtárna, tudíž v naší společnosti odpovědnost 

za vedení účetnictví, logistický manažer 

◦ Vladimír Vávra  – marketingový ředitel, znalosti z oblasti reklamy, 

informačních technologií, zodpovědnost za tvorbu internetových stránek a 

propagační materiály společnosti ICE CREAM BAR s.r.o., 4-letá praxe 

v restauračních zařízeních a roční praxe na ekonomickém a odbytovém úseku 

spediční firmy, ze začátku podnikání bude distribuovat a dovážet zmrzlinu od 

výrobce společnosti Zmrzlinář s.r.o. 

 
Zaměstnanci: 

◦ Všichni tři zaměstnanci budou vybráni na základě výběrového řízení, mezi 

základní požadavky patří SŠ případně studium na VŠ, znalost práce s počítačem, 

komunikativní schopnosti, samostatnost. Uvažujeme ze začátku o spolupráci na 

základě dohody o provedení práce nebo činnosti (tzv. formou brigády) a po 

zaškolení a praxi přejdeme k nabídce trvalého pracovního poměru HPP – 
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zaměstnanec. Nejlepšího a nejschopnějšího zaměstnance povýšíme na pozici 

vedoucí provozovny, zvýšením odpovědnosti mu také zvýšíme plat. Vzhledem 

k náročném otevírací době bylo nutno se zamyslet nad pracovní dobou naši 

zaměstnanců, podotýkáme, že Zmrzlinový bar bude kopírovat otevírací dobu 

nákupního centra Olympia Brno, 8 – 24 hod každý den v roce, zaměstnanci 

budou pracovat na 2 směny po 8 hod, krátký dlouhý týden, nebo se budou dle 

potřeby střídat. Jsme ochotni jim vyjít vstříc pokud bude zajištěn nepřetržitý a 

řádný provoz. Některé služby hodláme v budoucnosti outsourcovat jako 

například služby právníka, daňového poradce. Při růstu společnosti zvážíme také 

přijetí dalšího zaměstnance – profesionálního řidiče. 

 
Odhad mzdových nákladů byl spočten z předem stanoveného hrubého výdělku 

zaměstnanců za začátku 80 Kč/hod, plánujeme zvýšení na 100 Kč/hod po zaškolení a 

spokojenosti, měsíční výše mzdových nákladů za všechny 3 zaměstnance činí 40 320 

Kč (na základě dohod), se zaměstnanci na HPP bude celkový mzdový náklad za 

zaměstnance (včetně ZP, SP) činí 54 432 Kč. Celkové mzdové náklady (včetně 

zdravotního a sociálního pojištění) za zaměstnavatele byly vypočítány na částku 40 500 

Kč za měsíc (15 000 Kč/společníka). 

4.4 Poskytované služby a produkty 
 

Společnost ICE CREAM BAR s.r.o. bude ve spolupráci se společností Zmrzlinář s.r.o., 

která zmrzlinu vyrábí, distribuovat na moravský trh. Zmrzlinář s.r.o. působí ve 

Středočeském kraji a zatím se nedaří expanze, nabídli jsem tedy spolupráci této firmě ve 

formě know-how, podnikatelského plán, marketingového plánu, kde největší roli hraje 

konkurenční výhoda a také fakt, že Zmrzlinář je podnik provázaný se společníky 

v rámci rodinných vztahů, což riziko spolupráce snižuje téměř na nulu. Zmrzlinář na 

oplátku nabízí kvalitní výrobu a včasnou dodávku, podloženou patenty na výrobu pravé 

italské zmrzliny podle osvědčené receptury. Budeme participovat na distribuci 

zmrzlinových produktů od Zmrzlináře do naší provozovny, kde budeme zmrzlinu 

prodávat, ale také se pokusíme o distribuci maloobchodníků a velkoobchodníkům, kteří 

ji následně budou prodávat drobný živnostníkům, cukrárnám, obchůdkům a stánkům. 

Konkurenční výhodu také spatřujeme v prodeji tzv. vaničkové zmrzliny, vzhledem 
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k širokému spektru druhů zmrzliny a kvality italské receptury. Naše společnost ICE 

CREAM BAR s.r.o. bude poskytovat služby drobným živnostníkům, podnikatelům a 

menším firmám ve vybraném regionu – Jihomoravského kraje dodávku vaničkové 

zmrzliny. 

4.5 Analýza trhu 
 
Z průzkumu trhu, který jsme si zpracovali svépomocí vyplývají následující zjištění. Trh 

společnosti ICE CREAM BAR s.r.o. je teritoriálně vymezen územím Jihomoravského 

kraje, v budoucnosti však plánujeme postupné rozšiřování do dalších regionů. 

Následující tabulka ukazuje rozdělení trhu podle právních forem podnikání v rámci 

Jihomoravského kraje.  

v tom okresy   
Jihomoravský 

kraj 
Blansko Brno-

město 
Brno-
venkov 

Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 

Vybrané právní formy                 

soukromí podnikatelé 
podnikající  
dle ZŽP 

175 285 13 632 72 412 22 
782 

16 899 21 871 11 887 15 802 

samostatně hospodařící 
rolníci a zemědělští 
podnikatelé 

13 552 1 162 821 1 659 3 983 2 814 1 229 1 884 

obchodní společnosti 30 406 1 396 19 023 2 669 2 078 2 468 1 049 1 723 

družstva 1 492 119 909 168 69 82 47 98 

příspěvkové organizace 1 339 157 353 199 153 181 132 164 

zahraniční osoby 4 429 127 2 627 579 386 289 194 227 

sdružení (svazy, spolky, 
aj.) 

5 311 434 2 309 576 529 622 334 507 

organizační jednotky 
sdružení 

3 491 427 1 017 480 368 465 343 391 

zájmová sdružení PO 85 5 58 8 2 3 2 7 

Počet registrovaných 
jednotek celkem 

252 506 18 932 107 109 31 074 26 073 30 694 16 294 22 330 

Tabulka č. 22: Rozdělení trhu podle právních forem podnikání v rámci Jihomor. kraje. 

 
Následující graf ukazuje rozdělení trhu podle právních forem podnikání v rámci 

Jihomoravského kraje. 

 

Rozdělení trhu podle právních forem: 
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soukromí podnikatelé podnikající 
dle živnostenského zákona

samostatně hospodařící rolníci 
a zemědělští podnikatelé

obchodní společnosti

družstva

příspěvkové organizace

zahraniční osoby

sdružení (svazy, spolky, aj.)

organizační jednotky sdružení

zájmová sdružení práv. osob

 

Graf č. 1: Rozdělení trhu podle právních forem podnikání v rámci Jihomor.kraje. 

 
Následující tabulka ukazuje rozdělení firem podle počtu zaměstnanců v rámci 

Jihomoravského kraje. 

v tom okresy   
Jihomoravský 
kraj 

Blansko Brno-m ěsto Brno-
venkov 

Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo 

Velikostní 
kategorie 
(podle po čtu 
zaměstnanc ů) 

                

neuvedeno 73 350 5 397 32 126 8 997 7 007 8 520 4 515 6 788 

bez 
zaměstnanců 

145 876 11 141 58 973 18 306 16 070 18 557 9 927 12 902 

       1  -       5      22 349 1 620 10 986 2 486 1 934 2 382 1 189 1 752 

       6  -     19      7 183 492 3 352 885 711 763 415 565 

     20  -     49      2 265 162 980 260 227 286 155 195 

     50  -     99      814 62 369 80 66 104 52 81 

   100  -   499      592 49 276 55 54 74 39 45 

   500  -   999      52 6 31 3 3 7 1 1 

1 000 - 1 499 8 3 3 - - - 1 1 

1 500 - 1 999 6 - 3 1 1 1 - - 

2 000 - 2 499 3 - 2 1 - - - - 

2 500 - a více  8 - 8 - - - - - 

Počet 
registrovaných 
jednotek celkem 

252 506 18 932 107 109 31 074 26 073 30 694 16 294 22 330 

Tabulka č. 23: Rozdělení firem podle počtu zaměstnanců v rámci Jihomoravského kraje 

 
Následující graf ukazuje rozdělení firem podle počtu zaměstnanců v rámci 

Jihomoravského kraje. 
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Organizace podle počtu zaměstnanců: 

neuvedeno

bez zaměstnanců

       1  -       5     

       6  -     19     

     20  -     49     

     50  -     99     

   100  -   499     

   500  -   999     

1 000 - 1 499

1 500 - 1 999

2 000 - 2 499

2 500 - a více 

 
Graf č. 2: Rozdělení firem podle počtu zaměstnanců v rámci Jihomoravského kraje 

4.6 Marketingová strategie (Odbyt) 

4.6.1 Odbytová strategie 
V regionu Jihomoravský kraj je 80 cukráren, z nichž asi 49 působí v Brně. Propagace 

společnosti se provede jednak prostřednictvím vlastních www stránek, reklamních 

marketingových akcí (spojení a kooperace marketingových akcí s obchodním centrem 

Olympia Brno) a jednak pravidelnou inzercí v regionálním tisku. Při zahájení činnosti 

proběhne též reklama v regionální rozhlasové stanici a speciální marketingová 

zahajovací akce – moment překvapení pro konkurenci. 

4.6.2 Zákonitost úsp ěšného vedení boje s konkurencí 

4.6.2.1 Moment překvapení 
Všeobecně se realizací principu využití „momentu překvapení“ považuje, že se firma 

nečekaně objeví v určitém čase na určitém místě, kde se její přítomnost vůbec 

neočekávala. To je jistým zjednodušením reálného chápání tohoto principu úspěšného 

konkurenčního boje. Základem úspěchu v konkurenčním boji je priorita nabízeného 

produktu. Mnohdy je základním „překvapením“ právě to, že se firmě podařilo vyvinout 

a připravit pro tržní realizaci nový produkt, který konkurence nepředpokládala. 

Tímto produktem je široké spektrum druhů zmrzliny prodávané ve zmrzlinovém baru 

umístěném v nákupních střediscích. Jedná se o takový zmrzlinový Fast Food, zákazníci 

si zakoupí zmrzlinu a pokračují v nákupu. Nedílnou součástí baru bude i možnost 
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posezení pro znavené zákazníky. Každý zákazník si navíc může kromě kornoutkové 

zmrzliny, zmrzliny v oplatku či poháru zakoupit i celou vaničku, nabízíme prodej všech 

druhů ve vaničce a i v různých velikostech, což je určeno např. pro rodinné oslavy, 

firemní večírky, cukrárny, které si zmrzlinu nevyrábí samy. Snažíme se tím odstranit 

nevýhody klasických cukráren.  

Mezi nevýhody „klasických cukráren“ patří: 

- nekvalitní zmrzlina vyráběna mimo cukrárnu 

- pomalá obsluha – zákazníci mohou konzumovat více, když jsou rychleji 

obslouženi 

- málo druhů zmrzliny 

- neschopnost uspokojit všechny potřeby zákazníka – prodej vaničkové 

zmrzliny 

Další podporou prodeje bude karta stálého zákazníka. Marketingovým průzkumem bylo 

zjištěno, že žádná z cukráren nepoužívá tento způsob podpory prodeje. Opět se jedná o 

případ použití momentu překvapení. V závislosti na odběru zákazníka mu budou na 

kartu přidány body. 

4.6.2.2 Ochrana informací ve firmě 
- loajální a dobře placení zaměstnanci 

- o projektu ví jen vrcholový management – podepsané dokumenty 

o utajení 

- důležité dokumenty uzamčené v trezoru 

- opatrné vyjednávání s obchodními řetězci a bankami 

s podnikatelským záměrem 

4.6.2.3 Stanovení okamžiku útoku 
Otevření zmrzlinového baru je stanoveno na 1. 4. 2008. V tento aprílový den proběhne 

první marketingová akce spojená s otevřením zmrzlinového baru s názvem „2 za cenu 1 

= NEJEDNÁ SE O APRÍL“, tedy za zakoupenou 1 zmrzlinu či vaničku obdrží zákazník 

druhou zdarma – očekáváme zvýšený zájem našich nových zákazníků i z důvodu, že se 

jedná o víkend, který je pro nákupní střediska nosný. 
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4.6.3 Optimální soust ředění sil na protivníkova slabá místa a využití 
vlastních silných stránek  
Pokud se pokusíme shrnout faktory, které tato zákonitost, má-li být v konkurenčním 

boji úspěšně použita, klade na útočící firmu, dostaneme následující požadavky: 

- schopnost firmy identifikovat silné a slabé stránky soupeře i své vlastní 

- schopnost identifikace tzv. „ducha a dynamiky“ boje 

- schopnost tvorby tzv. „druhého strategického sledu“ 

- schopnost vést požadovaný úder 

- schopnost převzetí strategické iniciativy 

4.6.3.1 Identifikace silných a slabých stránek soupeře i vlastní firmy 
Nejprve je potřeba definovat, kdo jsou vlastně nejvýznamnější konkurenti. Vzhledem ke 

zvolené strategii podnikaní je můžeme rozčlenit do dvou základních skupin. Do první 

skupiny patří franchisingové sítě pohostinských zařízení, jako jsou firmy McDonald´s 

nebo KFC. Tyto firmy však nejsou konkurenty v tom pravém smyslu slova, protože sice 

sdílejí stejnou koncepci Fast Food a patří ke podobnému oboru podnikání, zaměřují se, 

ale na poněkud jiný tržní segment – překrývá se jen částečně. Nabízejí jen malý, 

omezený druh zmrzliny. Druhou skupinou konkurentů jsou místní cukrárny a sezónní 

stánky se zmrzlinou, většinou bez jakékoliv vzájemné provázanosti, avšak s dílčími 

specifiky, které lákají zákazníky stejného tržního segmentu - cílového publika. 

 

4.6.3.1.1 SWOT analýza vlastní firmy 

 SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

IN
T

E
R

N
Í 

- rychlá a milá obsluha  
- předplacená karta skýtá širokou 

škálu platebních podmínek  
- vlastní výroba zmrzliny 
- využívá výhody osvědčeného 

systému marketingových akcí: 2 za 
cenu 1, speciální akce: 
narozeninová vanička, 

- image volnosti – díky systému Fast 
Food 

- provoz shodný s dobou otevření 
OC 

- neohrožené či málo ohrožené 
podniky v síti podporují podnik, 
uplatňující obranu 

- koncepce se může pro zákazníka 
jevit jako neosobní 

- pro část zákazníků je významná 
idea „jedinečnosti“ 

- novinka versus tradice 
- koncepce je zaměřena na OC, 

z toho důvodu pronájem místa a 
vysoký nájem 

- zabezpečit informace o know-how 
firmy 

- malá a neznámá společnost 
- omezená možnost propagace 

z hlediska vysokých nákladů 
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 PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

E
X

T
E

R
N

Í 
- nová, dosud nepoužitá koncepce 
- otevření sítě zmrzlinových barů 

v OC 
- rozšíření sortimentu 
- nákup nových receptů 
- nový předmět podnikání 
- rozvoz zmrzliny (nad určitou 
částku) 

- rozšíření předmětu podnikání 
- expanze na nové trhy, nové 

pobočky 
 

- okopírování koncepce, popř. její 
zdokonalení konkurencí 

- vypršení smlouvy o pronájmu 
plochy zmrzlinového baru v OC 

- odchod strategicky důležitých 
zaměstnanců, kteří sdílí firemní 
know-how a tajemství jako recept 
na výrobu zmrzliny 

Tabulka č. 24: SWOT analýza společnosti ICE CREAM BAR s.r.o. 
 

4.6.3.1.2 SWOT analýza firem McDonald´s nebo KFC 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- zavedená značka 
- ověřená kvalita 
- stále ještě punc novinky 
- oslovuje převážně mladé 
- ohrožené podniky mohou najít oporu 

v celosvětové síti 

- velmi kritické hodnocení částí 
populace 

- omezený sortiment 
- abstinentské a nekuřácké prostředí 
- „sterilní“ prostředí 
- omezená prodejní doba 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
- zakomponování lokálních zvláštností 

do standardizovaného modelu 
 

- jednotlivé podniky nemusí nacházet 
dostatek zákazníků (úzký tržní 
segment), je však obtížné ohrozit 
celek 

Tabulka č. 25: SWOT analýza společností McDonald´s či KFC 
 

4.6.3.1.3 SWOT analýza – místní cukrárny a sezónní stánky se zmrzlinou 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
- tradice 
- každý podnik má svou zvláštnost, 

která táhne zákazníky 
- personál své zákazníky zná a „rozumí 

jim“ 

- vysoká nákladovost jednotlivých 
podniků se promítá do ceny 

- jedinečnost podniku je pro nové 
zákazníky „vstup do neznáma“ 

- u stánků problém se sezónou a 
počasím 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
- spojování do sítí za účelem snížení 

nákladů 
- nekvalitní personál „vyžene“ 

zákazníky 
- jakákoliv alespoň částečně úspěšná 

konkurence může zapříčinit krach 
Tabulka č. 26: SWOT analýza místních cukráren a sezónních stánků se zmrzlinou 
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Provedená analýza zcela jasně naznačuje, kde je možno hledat cíl útoku a naopak, kde 

se připravit k účinné obraně. 

4.6.3.2 Identifikace „ducha a dynamiky“ konkurenčního boje 
Vždy bychom si měli být vědomi, jak agresivně se napadená firma bude bránit. Na 

základě jednání konkurentů v minulosti je lze v zásadě označit následovně: 

První skupina (McDonald´s, KFC) – laxní konkurent: jednotlivý podnik má jen velmi 

omezené možnosti zasáhnout do koncepce prodeje, naproti tomu celá síť prodejen je 

kolosem s omezeným zájmem o regionální problémy. 

Druhá skupina – konkurent – tygr: reaguje velmi rychle a tvrdě, neboť mu jde 

především o přežití. 

4.6.3.3 Druhý strategický sled 
Po provedeném útoku (nástup na trh) je třeba počítat s nutnou reakcí na příchozí 

protiútok ze strany konkurenta. V případě skupiny regionálních podniků mohou přijít 

v zásadě dvě možnosti takovéhoto protiútoku: 

1) spojení několika cukráren do sítě 

2) upnutí se k tradičnímu prostředí, nabídka specifických produktů (domácí 

kuchyně – zákusky, dorty, kávové speciality, marketingové akce – koncerty, 

autorská čtení, vystoupení, apod.) 

 

ad 1)   Pro tento případ se jako nejvhodnější forma protiútoku jeví zavázání si 

vlastních dodavatelů (ingrediencí k výrobě zmrzliny) k ignorování takto nově vzniklé 

přímé konkurence. Dále pak použití následujícího bodu. 

 

ad 2)   Rozšíření nabídky o produkty „zákazníkovi na míru“, který ovšem 

v standardizované – síťové verzi povede na mnohem nižší náklady, než by tomu bylo 

možné u konkurence. 

 

ad 1)   Rozšíření nabídky o nové produkty a nové druhy zmrzliny a jejich 

uvedení na trh podpořené marketingovou akcí. 

 

ad 2)   Rozšíření předmětu podnikání na velkovýrobce zmrzliny a zásobovatele 
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cukráren, obchodních řetězců a nákupních center. S tím spojená investice do výrobny 

zmrzliny. Snaha o monopolní postavení. 

4.6.4 Cenová strategie 
Společnost si potřebuje nejprve získat klienty a vybudovat si tak klientskou základnu, 

proto se ceny výrobků a služeb budou pohybovat samozřejmě na nižší úrovni než u 

konkurence. Motto společnosti je proto: Vysoce profesionální služby, kvalitní výrobky 

za dokonale průměrné ceny. Na základě srovnání s konkurencí byly tedy 

vykalkulovány následující ceny služeb a výrobků viz. tabulka, které zajistí společnosti 

dosažení potřebného zisku. 

 

Poskytovaná služba/ produkt cena/měrná 
jednotka 

měrná 
jednotka 

Zmrzlina – klasická příchuť 14 Kč kopeček 

Zmrzlina – speciální příchuť (Red Bull, Tiramisu,..) 19 Kč kopeček 

Smetanový krém o 1 nebo až 5 příchutích 149 Kč vanička 
velká 

Smetanový krém o 1 nebo až 4 příchutích 99 Kč vanička 
střední 

Smetanový krém o 1 nebo až 3 příchutích 49 Kč vanička malá 

Rozvoz zdarma při vysokém a stálém odběru (nad 1 
tis. Kč) 

individuálně dle rozsahu 

Tabulka č. 27: Ceník služeb a výrobků 

4.6.5 Možná rizika podnikání 
◦ Druhotná platební neschopnost 

Měli bychom také počítat s možnou insolventností některých našich klientů. Abychom 

se i my nedostali do druhotné platební neschopnosti (např. při placení nájmu), musíme 

disponovat dostatečnou finanční rezervou.  

◦ Pokuty a sankce 

Samozřejmě nikdo není neomylný a tak se i my můžeme dopustit chyb. Například při 

účtování, vyplňování daňových přiznání, porušení předpisů atd. Tyto jsou spojeny 

s následnými sankcemi a pokutami, proti některým jsme sice pojištěni, nicméně to 

nepřispěje k jeho dobrému jménu a mohlo by dojít k odlivu stávající klientely. Musíme 

se snažit se chyb vyvarovat. 

◦ růst nájmů a energií 
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Toto riziko patří k těm těžko předvídatelným, ale musí s ním více či méně počítat 

společnosti a firmy, ať už podnikají v jakémkoliv odvětví. Strategii společnosti bychom 

tedy měli přizpůsobit tomu, aby efektivnost a rentabilita rostla přímo úměrně s růsty cen 

těchto komodit. Velká důležitost je kladena na dobře ošetřených smlouvách o pronájmu 

s obchodním centrem Olympia Brno, k těmto účelům budeme využívat právních služeb 

právníka, jehož služby budeme outsourcovat v rámci potřeby. 

 

4.7 Výroba 

4.7.1 Výrobní strategie 
Celá výroba jak už bylo zmíněno bude probíhat ve společnosti Zmrzlinář s.r.o. ve 

Středních Čechách, čímž odpadají veškeré problémy s výrobou spojené. Avšak po 

zavedení a úspěšném chodu první provozovny a rozšíření provozu expanzí pobočky či 

poboček, a nedostačující výrobní kapacitě, uvažujeme do budoucna o druhém výrobním 

provozu na Moravě. Při žádosti o úvěr bychom tento důležitý bod podnikatelského 

plánu jistě více rozvedli. Body jako výrobní metody, stroje a zařízení, pracovníci ve 

výrobě, materiální zabezpečení a výrobní kapacity se vztahují ke společnosti Zmrzlinář 

s.r.o. 

4.7.2 Materiální zabezpe čení 
• Termíny dodávek 

o 1x týdně ze začátku podnikání 

o 2-3x týdně za provozu 

• Kapacita skladů 

o Sklad umístěn v sídle firmy 

o Kapacita 2 mrazírenské boxy 

o JIT/JIS snaha o minimální využití skladů 

• Reference a zkušenosti s dodavateli 

o Rodinný příslušník 

o Dlouholetá životnost na českém trhu 

• Vzdálenost dodavatele 

o Beroun – sídlo společnosti Zmrzlinář s.r.o.  
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o Vzdálenost Brno – Beroun: celková délka = 240 km, celkový čas = 3 

hod 

� Silniční doprava: dálnice D1, D5 (E50) 

� Vlaková doprava – nevyhovující (i ostatní druhy dopravy) 

• Dopravní náklady 

o Při frekvenci 1x týdně = 2 000 Kč 

o Při frekvenci 2-3x týdně = 6 000 Kč 

o Řidič dodávky ze začátku jeden ze společníků, po zaběhnutí zaměstnaní 

dalšího zaměstnance – profesionálního řidiče 
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5 Závěr 
 

Společnost zmrzlinový bar ICE CREAM BAR s.r.o. je podnik, který má veškeré 

předpoklady pro to, aby dokázal velmi pružně nastoupit na trh. Pokud budou dodrženy 

všechny prezentované podmínky, získáme jednak významnou výhodu, že než zahájíme 

činnost, máme čas poznávat naše potenciální konkurenty. Určit si, kdo bude náš 

konkurent, poznat jeho cílovou skupinu lépe, než ji zná on a potom zcela nečekaně 

zaútočit zcela razantním způsobem na trh. 

V prvním období po zahájení činnosti se náš konkurent bude teprve o nás dovídat, 

nebude nás ještě znát a ani nebude mít dostatek času proto, aby nás poznal lépe. 

V tomto období bude velice důležité pružně realizovat operativní změny, takže 

případný konkurent ani včas správně nerozpozná naši strategii a z ní tak pro něj 

vyplývající hrozby. V první fázi se počítá s poměrně velkým množstvím operativních 

změn. Firma si to může dovolit, protože není zatížena známostí značky ani její historií. 

Takže pokud udělá nějaké to „škobrtnutí“ nebude to znamenat takové neštěstí jako u 

firmy, která je již známá a zavedená. Ale na druhé straně je důležité si uvědomit, že 

jméno společnosti – podniku jde zkazit a zničit pouze jednou. 

 

 

 
 


