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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá založením živnosti v oblasti daňového a účetního 

poradenství v okrese Blansko. Cílovou skupinou jsou živnostníci, malé a střední firmy, 

kterým jsou poskytovány účetní a daňové služby. Práce se skládá z části teoretické, 

analytické a návrhové. V teoretické části jsou zpracovány poznatky, které jsou použity 

v dalších částech práce. Analytická část je zaměřena na okolní prostředí firmy a 

vyhodnocení současné situace na trhu. Podnikatelský plán je zpracován v návrhové 

části.  

 

 

ABSTRACT 

This bachelor´s thesis deals with the foundation of trade in tax and accounting 

counseling in district of Blansko. The target group is entrepreneurs, small and medium 

companies which are provided accounting and tax service. The work consists parts of 

theoretical, analytical and proposal. In the theoretical part presents findings that are 

used in other parts of the work. The analytical part focuses on the business environment 

and assessment of the current market situation. A business plan is the proposal part. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je návrhem založení živnosti v oblasti daňové a účetní poradenství. 

Dané téma jsem si vybrala proto, že bych se o danou problematikou chtěla sama do 

budoucna zajímat a také proto, že se v mém okolí nachází spousta malých firem a 

živnostníků, kteří by byli moji cílovou skupinou.  

Důvody proč začít podnikat, byť jako osoba samostatně výdělečně činná, jsou různé. 

Někdo to může vnímat, jako seberealizaci nebo určitou volnost, kterou v pracovním 

poměru nenachází, pro jiného to může být způsob jak zabezpečit rodinu. 

Na samém začátku by si měl podnikatel veškeré své myšlenky a návrhy ucelit do 

jednotného dokumentu zvaného podnikatelský plán, i když jeho příprava je některými 

brána jako zbytečný kus papíru a ztráta času. Rozhodně by se to nemělo podceňovat, 

neboť podnikatelský plán je klíčovým faktorem související se založením a následně i 

chodem podniku.  

Podnikatelský plán nejenže slouží pro samotného podnikatele k vlastnímu řízení 

podniku, ale i pro potencionální investory např. banky, což lze chápat jako podklad pro 

získání úvěru či půjčky. 

Dále za pomocí podnikatelského plánu lze analyzovat okolní prostředí podniku, 

zhodnotit rizika či určit bariéry na trhu a vybrat správnou marketingovou strategii.  

Cílem bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského plánu pro založení 

živnosti v oblasti účetního a daňového poradenství. Prostředky, které vedou k naplnění 

cíle, jsou analýzy trhu a průzkum trhu, kterým se zjistí současná situaci na trhu 

vyhodnotí se budoucí úspěšnost dané živnosti. 

Získání nutných informací pro úspěšné dosažení zvolené cíle práce je zabezpečeno 

průzkumem trhu, a to primárně – metoda dotazování a sekundárně – takzvanou formou 

rešerše. Při aplikaci metody dotazování je využito jak řízený rozhovoru, tak sběru 

informací z dotazníků. Z důvodu zpracování kompletní analýzy oborového okolí tato 

práce využívá metody SLEPT, Porterova pětifaktorového modelu konkurenčního 

prostředí, metody SWOT. Při následné tvorbě kompletního podnikatelského plánu je 

postupováno směrem od získaných předpokladů k celkovému řešení v souladu 

s metodou dedukce. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části je popsána charakteristika podnikatelské plánu, kdo je uživatel plánu, 

ale také pod jakou právní formou lze podnikat, charakteristika podniku, podnikatele, a 

dále jsou rozebrány analýzy jako je SLEPT analýzy, SWOT analýza a analýza 

konkurence v odvětví (Porterův model). 

1.1 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů při zakládání podnikání, 

který shrnuje důležité informace. Slouží nejen pro samotného podnikatele, ale i  

pro případné investory a banky. Podnikatelský plán vysvětluje vše o podnikateli, o jeho 

záměrech, jeho konkurenci, kolik finančních prostředků potřebuje na to, aby úspěšně 

zahájil svoji podnikatelskou činnost a co je ochoten nabídnout případným  

investorům (PROKOP, 2005).  

Podnikatelský plán je logický dokument, který má určitou posloupnost 

 a podnikatel by si v něm měl uvědomit určité bariéry a úskalí, které se na daném trhu 

mohou vyskytovat. Měl by si uvědomit také svoje cíle a nastavit reálný časový horizont. 

Správné sestavení podnikatelského plánu je první krok k úspěchu. Podnikatelský plán 

by měl být sestaven ve více možných variantách, a to minimálně varianta pesimistická a 

optimistická (PROKOP, 2005).
 
 

Podnikatelský plán je také možné využít k případné kontrole, kdy se na konci 

každého roku srovnávají skutečné údaje s údaji, které byly dříve plánovány. Srovnáním 

lze zjistit, zda plány byly naplněny nebo zda došlo k určitým odchylkám, kde a proč 

k nim došlo. Aby mohlo dojít k danému srovnání, musí být cíle stanoveny 

v podnikatelském plánu nejen popisně, ale i hodnotově. Z výše uvedeného vyplývá, že 

podnikatelský plán může sloužit také jako nástroj pro vzdělávání vedoucích pracovníků 

(STRUCK, 1992).  
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1.1.1 Uživatelé podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán poskytuje informace o dané společnosti jak interním, tak i 

externím uživatelům: 

 

 Interní uživatelé – podnikatelský plán slouží primárně pro podnikatele 

k utřídění myšlenek, vytyčení cílů a zjištění finanční situace. Při sestavování 

se mnohou odhalit určitá krizová místa (INSTITUT ROZVOJE 

PODNIKÁNÍ, 2012).  

 Externí uživatelé – podnikatelský plán je velmi důležitý dokument, pokud 

chce podnikatel (společnost) žádat o finanční prostředky. Poskytovateli 

mohou být: banky, společníci, rizikoví investoři, business Angels atd.0 

(INSTITUT ROZVOJE PODNIKÁNÍ, 2012) 

 

Externí uživatelé podnikatelského plánu mívají zpravidla odlišné požadavky  

na informace, které se v daném dokumentu nachází, než interní uživatelé. I externí 

uživatelé plánu provádějí jedenkrát ročně srovnání plánovaných a skutečných údajů 

daného podniku. Pokud nebylo dosaženo plánovaných hodnot muže to vyvolat 

nedůvěru mezi poskytovateli kapitálu a vedení podniku. Proto je důležité, aby 

podnikatelský plán nebyl příliš optimistický, aby se v něm neodrážely pouze přání 

podnikatele, ale spíše skutečná realita (STRUCK, 1992).  

1.1.2 Struktura podnikatelského plánu 

Doporučená struktura podnikatelského plánu je následující: 

 Titulní strana (Elevator Pitch), 

 shrnutí (Executive Summary), 

 profesní a osobní údaje o vlastnících firmy,  

 popis podniku,  

 popis podnikatelské příležitosti,  

 popis výrobku, služby, 

 zajištění potřebných vstupů a dodavatelů,  

 postavení firmy na trhu, konkurence a marketing,  
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 personální zdroje,  

 finanční plán,  

 rizika projektu, 

 přílohy (INSTITUT ROZVOJE PODNIKÁNÍ, 2012).  

 

Podnikatelský plán mívá zejména tři velké dílčí části, a to část popisnou, v niž se 

nachází souvislosti, předpoklady a plánované aktivity. Další částí je část číselná, v níž 

se zobrazuje účinek předpokladů a aktivit na počet zaměstnanců podniku, obrat, 

investice, likviditu a zisky. A jako třetí část jsou přílohy, ve kterých se nacházejí 

obrázky, studie trhu, podrobné výpočty, smlouvy a další důležité podklady (STRUCK, 

1992).  

1.1.3 Podoba podnikatelského plánu 

Podoba podnikatelského plánu závisí na druhu podnikání a především účelu, 

pro který je podnikatelský plán stvořen. Rozdíly se nacházejí zejména v délce, 

vzhledu a v detailech obsahu.  

Podnikatelé se snaží svoje podnikatelské plány odlišit od ostatních 

podnikatelských plánů, aby ukázali svoji jedinečnost a ukázali svůj plán co 

v nejlepším světle a s co největší přesností (DO PRÁCE, 2012).  

1.1.4 Rozsah podnikatelského plánu 

Délka podnikatelského plánu se obvykle pohybuje kolem dvaceti stran, 

ovšem detailnější popis kompletní firmy může mít i přes sto stran. Délka je dána 

hlavně účelem, ale také závisí na povaze podnikání a záměru vašeho plánu. 

Pokud podnikatel potřebuje půjčit spoustu peněžních prostředků pro nastartování 

rizikového podnikání, bude muset ve svém podnikatelském plánu hodně 

vysvětlovat a přesvědčovat své potencionální investory (DO PRÁCE, 2012). 
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1.2 Charakteristika podniku 

Podnik lze chápat jako základní jednotku, ve které je realizována výroba nebo 

poskytnuta služba. Obchodní zákoník definuje podnik v § 5 odst. 1 jako: „soubor 

hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání.“ Jako hmotné složky můžeme 

chápat budovy, stavby, stroje, zařízení apod. Nehmotnými složkami mohou být práva, 

závazky obchodní jméno apod. A osobní složky jsou zaměstnanci a jejich znalosti a 

zkušenosti. Podnik se může také charakterizovat jako organizovaná hospodářská 

jednotka, která vyrábí a prodává věcné statky a služby (MELUZÍN, 2003).  

1.3 Charakteristika podnikání 

Podnikání dle obchodního zákoníku § 2 odst. 1 jako „činnost, prováděnou 

podnikatelem soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 

za účelem dosažení zisku.“ Soustavnost spočívá v pravidelnosti a opakovanosti, 

samostatnost neexistuje tu vztah nadřízenosti a podřízenosti, vykonávání činnosti 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost znamená, že do smluvních vztahů vstupuje 

podnikatel pod vlastním jménem a odpovídá za jejich porušení celým svým majetkem a 

snahou realizovat zisk (MELUZÍN, 2003).  

1.4 Charakteristika podnikatele 

Podnikatelem se dle obchodního zákoníku rozumí: 

 Osoba, která je zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,  

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů (např. daňový poradce, auditor, advokát apod.), 

 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána 

do evidence podle zvláštního předpisu (OBCHODNÍ ZÁKONÍK, 2012).  
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1.5 Právní formy podnikání 

Právní formu podnikání podle základního dělení můžeme rozdělit: 

 osoba fyzická,  

 osoba právnická. 

 

Fyzickou osobou je občan, který provozuje živnost na základě živnostenského nebo 

jiného oprávnění a musí splnit další podmínky vyplývající ze živnostenského zákona, 

daňových zákonů, zákonů o důchodovém, sociálním a zdravotním pojištění apod. 

(IPODNIKATEL.CZ, 2011) 

 

„Živnost je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem.“ (ZÁKON 

O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, 2012) 

 

Živnostenský zákon dělí živnosti na: 

 živnosti ohlašovací, 

 živnosti koncesované.  

 

Ohlašovací živnosti 

Ohlašovací živnosti v České republice převažují. Při splnění zákonem stanovených 

podmínek, lze provozovat živnost na základě písemného ohlášení u příslušného 

živnostenského úřadu a zaplacení správního poplatku. Není tu potřeba souhlasu či 

rozhodnutí živnostenského úřadu, tudíž živnost vzniká dnem ohlášení živnosti 

(IPODNIKATEL.CZ, 2011).  

 

Ohlašovací živnosti se dělí na: 

 řemeslné, 

 volné, 

 vázané. 
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Řemeslné živnosti jsou uvedené v příloze č. 1 v zákoně o živnostenském podnikání. 

Zapotřebí je odborná způsobilost, která se prokazuje dokladem o řádném ukončení 

středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v příslušném oboru. Nebo 

řádného ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru nebo odborná 

příprava v příslušném oboru. Patří sem např. kosmetické služby, zednictví, truhlářství, 

podlahářství, řeznictví a uzenářství, mlékárenství, atd. (ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM 

PODNIKÁNÍ, 2012). 

Vázané živnosti nalezneme v příloze č. 2 v zákonu o živnostenském podnikání. 

Živnostmi vázanými jsou např. geologické práce, oční optika, zpracování tabáku a 

tabákových výrobků, projektová činnost ve výstavbě, atd. Odborná způsobilost je 

uvedena příloze nebo je vymezena zvláštními právními předpisy. (ZÁKON 

O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, 2012). 

Živnost volná je uvedena v příloze č. 4 v zákonu o živnostenském podnikání. 

K provozování živnosti stačí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti. Příklady 

živnosti volné: chov zvířat a jejich výcvik, poskytování služeb v zemědělství, 

zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti, atd. (ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM 

PODNIKÁNÍ, 2012). 

Výše uvedeným druhům živnosti by měl podnikatel splnit požadavky 

dle živnostenského zákona pro provozování živnosti, výjimkou je živnost volná, u které 

nejsou stanoveny žádné požadavky na vzdělání ani prokázání délky praxe (ZÁKON 

O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, 2012). 

 

Živnosti koncesované 

Živnosti koncesované jsou takové živnosti, u kterých je zapotřebí prokázat 

odbornou způsobilost, která je upravena zvláštními právními předpisy a může být 

provozována výhradně na základě tzv. koncese. Oprávnění provozování živnosti vzniká 

až dnem doručení koncesní listiny. Koncesovanými živnosti jsou zejména takové 

činnosti, u kterých je riziko ohrožení života zdraví či majetku a zákonem chráněný 

veřejný zájmy (IPODNIKATEL.CZ, 2011).  

Zákon o živnostenském podnikání vymezuje činnosti, které nejsou živností, tudíž 

k jejich provozování nepotřebujeme živnostenské oprávnění. Mezi tyto činnosti patří 

například svobodná povolání (tj. práce lékařů, stomatologů, advokátů, daňových 
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poradců, notářů atd.), zemědělské podnikání, restaurování kulturních památek, 

provádění archeologických výzkumů apod. Povolení jim udělují příslušné profesní 

komory (ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, 2012).  

Živnosti koncesované jsou uvedené v příloze č. 3 v zákoně o živnostenském 

podnikání. Koncesovanými živnosti jsou např. výroba a úprava kvasného lihu, 

konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, vína, 

medoviny), výroba, zneškodňování výbušnin atd.  

1.6 Založení živnosti 

Pokud chce fyzická osoba zahájit svoji podnikatelskou činnost, měla by si zjistit 

požadavky stanovené pro jednotlivé druhy živností. Začínající podnikatel by měl 

splňovat požadující vzdělání nebo praxi pro danou živnost. Pokud však toto nesplňuje, 

může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce (PODNIKATEL.CZ, 

2012).  

Živnost může provozovat fyzická, ale i právnická osoba, která splní určité 

podmínky, tj. všeobecné podmínky provozování živnosti, popř. i zvláštní podmínky a 

neměly by se u ní vyskytovat překážky v provozování živnosti (PODNIKATEL.CZ, 

2012).  

 

Všeobecné podmínky provozování živnosti: 

 Dosažení věku 18 let,  

 způsobilost k právním úkonům,  

 bezúhonnost. 

 

Zvláštní podmínky provozování živnosti: 

 Odborná způsobilost, ta je vyžadovaná u živností ohlašovacích (kromě 

živnosti volné, tam není vyžadována žádná odborná způsobilost) a živností 

koncesovaných. 

 Jiná zvláštní způsobilost, ta je vyžadovaná pouze u živností 

 koncesovaných (ZÁKON O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, 2012).  
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Překážky bránící provozování živnosti fyzickou nebo právnickou osobou pokud: 

 na její majetek byl prohlášen konkurz,  

 po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolventního návrhu 

(majetek dlužníka nepostačuje), 

  fyzické osobě byl uložen soudem trest zákazu činnosti (ZÁKON 

O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, 2012).  

 

Postup při zakládání živnosti: 

 zvolíme si druhu živnosti (zjistíme si podmínky provozování živnosti), 

 pokud jsou za potřebí odborné znalosti, doložíme je, 

 vyplníme jednotný registrační formulář (a tím ohlásíme svoji živnost na 

živnostenském úřadě a zároveň se zaregistrujeme k platbě sociálního a 

zdravotního pojištění, ale také příjmu fyzických osob), 

 předložíme průkaz totožnosti, 

 zaplatíme správní poplatek ve výši 1000 Kč. 

 

Pokud by podnikatel chtěl svoji živnost rozšířit, tak by musel zaplatit správní 

poplatek, to ovšem neplatí u živností volných, tam je rozšíření bez správního poplatku, 

jen na základě ohlášení (PODNIKATEL.CZ, 2012). 

Živnost lze založit také za pomocí datových schránek a to na kontaktním místě 

Czech POINT. Potřebné dokumenty je zapotřebí zkonvertovat do elektronické podoby 

(jedná se např. o doklady o vzdělání či odborné způsobilosti) a poté vyplnit formulář 

ohlášení živnosti (PODNIKATEL.CZ, 2012).  

U živností ohlašovacích může podnikatel začít provozovat podnikatelskou činnost 

dnem ohlášení, u živností koncesovaných je to den, kdy nabude koncese právní moci. 

 

Právnickými osobami podle občanského zákoníku jsou: 

 sdružení fyzických nebo právnických osob,  

 účelová sdružení majetku,  

 jednotky územní samosprávy,  

 jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (OBČANSKÝ ZÁKONÍK, 2012). 
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1.7 Jiné právní formy podnikání  

Obchodní společnosti jsou právnickou osoba založenou za účelem podnikání. 

Společnosti jsou:  

 veřejná obchodní společnost,  

 komanditní společnost,  

 společnost s ručením omezeným,  

 akciová společnost,  

 evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení0 

(OBCHODNÍ ZÁKONÍK, 2012).  

1.8 Srovnání s.r.o. a OSVČ 

Při rozhodování, zda začít podnikání jako OSVČ a nebo jako s.r.o. bychom měli 

zvážit, o jak rizikové podnikání se jedná. Pokud se nebude jednat o rizikový předmět 

podnikání, bude výhodnější z pohledu daňové optimalizace začít svoje podnikání jako 

OSVČ, zajistit si živnostenský list a uplatňovat paušální výdaje (výhodou je, že tyto 

výdaje nikde neprokazujete a nikdo je ani nemůže zpochybnit) a můžete vést pouze 

evidenci svých příjmů. Jedná se o podnikání jedné fyzické osoby, a pokud tato osoba 

ukončí svoji podnikatelskou činnost, tak veškeré projekty zanikají 0(APROFIT, 2013). 

Začít podnikat jako OSVČ je nejčastější formou při rozjezdu podnikání, neboť 

vstupní náklady jsou minimální, administrativní vytíženost oproti zakládání společnosti 

s ručením omezeným zanedbatelné 0 (PODNIKATEL.CZ, 2013).  

U činností, které jsou více rizikové, by bylo lepší založit společnost s ručením 

omezeným, neboť ručíte do výše svého nesplaceného kapitálu zapsaného v obchodním 

rejstříku (APROFIT, 2013).  

 

K výhodám OSVČ patří: 

 Vstupní náklady jsou minimální, 

 zanedbatelná administrativní vytíženost,  

 využití paušálních výdajů (30 % - 80 % podle charakteru činnosti), 
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 změna nebo rozšíření živnosti zcela zdarma anebo za poplatek 100 Kč  

(např. při změně adresy), 

 OSVČ si může vybrat, zda bude vést účetnictví nebo daňovou evidenci. 

 

K nevýhodám OSVČ patří: 

 Ručení celým svým majetkem,  

 musí podnikat pod svým jménem a příjmením (nemůže si vybrat 

atraktivnější název pro svoje podnikání), 

 vybudovaná hodnota podnikatelského subjektu nelze převést na jinou osobu. 

 

K výhodám s.r.o. patří: 

 Omezené ručení (ručení do výše svého nesplaceného kapitálu zapsaného 

v obchodním rejstříku).  

 pro podnikání může být použit libovolný název, 

 vklad lze splatit do pěti let, přičemž musí být splaceno minimálně 30% 

každého vkladu před podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, 

 vyplácené podíly na zisku společníků nepodléhají sociálnímu ani 

zdravotnímu pojištění, 

 může akceptovat navýšení vkladu nebo přistoupení nového společníka. 

 může delegovat řízení společnosti na jinou osobu,  

 hodnoty společnosti se v čase zvyšují, může odprodat společnost (budování 

dobrého jména), 

 působí seriózněji, 

 lze ustanovit dozorčí radu jako kontrolní orgán. 

 

K nevýhodám s.r.o. patří: 

 Nutný počáteční kapitál,  

 musí vést podvojné účetnictví, 

 administrativní náročnost (ustavující valná hromada, její svolávání, zápisy 

z valných hromad…), 

 výdělek zdaněn dvakrát – zisk je zatížen daní z příjmu právnických osob, a 

po té při vyplácení podílu za zisku zdaněn srážkovou daní, 
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 finanční náročnost,  

 založení s.r.o. je proces časově náročnější (založení – sepsání a podepsání 

společenské smlouvy, popř. zakladatelské listiny a to ve formě notářského 

zápisu; složení základního kapitálu; podání živnosti na živnostenském úřadě 

a do 90 dnů podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku) a nákladnější, 

 nemá výdajové paušály, tudíž musí všechny výdaje mít podloženy doklady. 

 

 

1.9 Analýza vnějšího prostředí 

Za vnější prostředí podniku můžeme považovat takové prostředí, které podnik 

bezprostředně oklopuje, vše co je vně podniku. Vliv vnějšího prostředí se může 

projevovat různými příležitostmi nebo naopak ohrožením, dostupnosti určitých zdrojů, 

vytváření pravidel a soutěže, a potencionální výnosy z alternativních příležitostí 

(GRASSEOVÁ, 2012).  

1.9.1 SLEPT 

SLEPT analýza se zabývá zkoumáním vnějších faktorů, které působí na danou 

organizaci. Používá se pro odhalení budoucího vývoje vnějšího prostředí, které může 

pro organizaci představovat určité příležitosti nebo hrozby.  

 

Prostřednictvím SLEP analýzy se řeší následující otázky: 

 Které faktory mají vliv na organizaci? 

 Jaké jsou možné účinky faktorů? 

 Které jsou nejdůležitější v blízké budoucnosti? 

 

SLEPT analýza zkoumá vnější prostředí na základě různých faktorů, a to zejména: 

 Sociální faktory, tj. kulturní a sociální změny. 

 Legislativní faktor, tj. vlivy právní a legislativní národní, evropské a 

mezinárodní. 

 Ekonomické faktory, vlivy místní, národní a světové ekonomiky. 



22 

 

 Politické faktory, tj. působení politických vlivů. 

 Technologické faktory, tj. vlivy technických změn a vývoje nových 

technologií (GRASSEOVÁ, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obrázek 1: SLEPT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle  (ICT-123.COM, 2013)) 

 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory můžeme zařadit demografické charakteristiky (velikost 

populace, věková struktura, pracovní preference, geografické rozložení, etnické 

rozložení atd.). Dalšími charakteristikami jsou makroekonomické charakteristiky trhu 

práce (tj. rozdělení příjmů a míra nezaměstnanosti atd.), sociálně-kulturní (např. životní 

úroveň, populační politika atd.) (GRASSEOVÁ, 2012). 

 

Legislativní faktory 

Za legislativní faktory považujeme existenci a funkčnost zákonných norem (např. 

obchodní právo, daňové právo, právní úprava pracovních podmínek, legislativní 

omezení atd.), chybějící legislativu nebo další faktory jako jsou např. funkčnost soudu, 

vymahatelnost práva, autorská práva apod. 
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Ekonomické faktory 

Za ekonomické faktory můžeme považovat základní hodnocení makroekonomické 

situace, což může být míra inflace, úroková míra, obchodní deficit nebo přebytek, 

rozpočtový deficit nebo přebytek, výše hrubého domácího produktu, hrubý domácí 

produkt na jednoho obyvatele a jeho vývoj, měnová stabilita, stav směnného kurzu 

apod.  

Jako další ekonomický faktor můžeme považovat přístup k finančním zdrojům, 

např. náklady na místní půjčky, bankovní systém, dostupnost a formy úvěrů apod. Také 

sem spadají daňové faktory, které lze chápat jako výše daňových sazeb, cla a daňová 

zatížení apod. (GRASSEOVÁ, 2012). 

 

Politické faktory 

Mezi politické faktory můžeme řadit např. hodnocení politické situace jako je forma 

a stabilita vlády, klíčové orgány a úřady, existence a vliv politických osobností, 

politická strana u moci apod. Za další faktor lze chápat politický postoj, což je postoj 

vůči privátním a zahraničním investicím, vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči 

privátnímu sektoru apod. A další faktor je politický vliv různých skupin. 

 

Technologické faktory 

Mezi technologické faktory lze zařadit podpora vlády v oblasti výzkumu, výše 

výdajů na výzkum, nové vynálezy a objevy, rychlost realizace nových technologií, 

rychlost morálního zastarávání, nové technologické aktivity či obecná technologická 

úroveň (GRASSEOVÁ, 2012). 

1.9.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Dříve než podnik vstoupí na trh, musí analyzovat působení pěti sil, které působí 

v daném odvětví. Porterův model je založený na předpokladu, že ziskovost odvětví 

závisí na pěti dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a potřebné investice 

firem v daném odvětví. Tyto faktory ovšem nebudou mít v jednotlivém odvětví stejnou 

důležitost, neboť každé odvětví má svoji jedinečnost a strukturu. Porterův model 

ukazuje konkurenční tlaky a rivalitu na daném trhu a daném odvětví (GRASSEOVÁ, 

2012).  
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Faktory, které ovlivňují ziskovost podniku, jsou: 

 Potencionální nová konkurence (hrozba pohyblivosti), 

 dodavatelé (vyjednávací síla dodavatelů), 

 zákazníci (vyjednávací síla odběratelů), 

 substituty (hrozba zastupitelnosti, hrozba nahraditelnosti výrobků), 

 konkurence v odvětví (rivalita). 

 

Potencionální nová konkurence 

Hrozba vstupu nových konkurentů závisí především na existenci vstupních bariér 

do odvětví. Je to spjato s působení následujících faktorů: úspory z rozsahu, přístup 

k distribučním kanálům, kapitálová náročnost vstupu, legislativa, očekávaná reakce 

zavedených firem, diference výrobků.  

Nejatraktivnějším trhem je trh, kde se nachází vysoké vstupní bariéry a nízké 

výstupní bariéry, neboť je obtížné se na trh vstoupit, ale snadné z trhu vystoupit. 

Nejhorší situace, je když vstupní bariéry jsou nízké, tudíž je snadný vstup do odvětví, a 

výstupní bariéry vysoké, tudíž neúspěšné firmy jsou nuceny zůstat na trhu a bojovat 

o existenci (GRASSEOVÁ, 2012). 

 

Hrozba vyjednávací síly dodavatelů 

Každé odvětví potřebuje dodávku určitého materiálu, zásob či služeb, a tím se 

vytvářejí vztahy mezi dodavateli a odběrateli. Neatraktivní odvětví je, pokud dodavatelé 

zvyšují ceny nebo snižují kvalitu. Musíme si uvědomit, jak silná je pozice našich 

dodavatelů. Síla dodavatelů roste, pokud jejich výrobky jsou jedinečné a tvoří hlavní 

vstupy odběratele (GRASSEOVÁ, 2012). 

 

Hrozba vyjednávací síly zákazníků 

Pokud mají zákazníci velkou sílu při vyjednávání, trh se stává neatraktivní 

pro dodavatele. Zákazníci se snaží snižovat ceny a zároveň chtějí co nejvyšší kvalitu, 

tím to staví konkurenty proti sobě. Síla zákazníků se zvyšuje, pokud jsou zákazníci 

koncentrováni, pokud na trhu existuje substituční produkt a náklady spojené se změnou 

jsou pro zákazníka nízké, pokud výrobek netvoří výraznou část jejich nákladů, a dále 

citlivost zákazníka na cenu (GRASSEOVÁ, 2012). 
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Hrozba substituce 

Substituce znamená existenci stejných nebo podobných výrobků na trhu. Trh je 

nepřitažlivý, jestliže existuje reálná nebo potencionální hrozba zastupitelnosti výrobků. 

Podnik by se měl zaměřovat i na ceny substitutu a zaměřit se na to čím by mohl hrozbu 

substitutů snížit (GRASSEOVÁ, 2012). 

 

Hrozba konkurence v odvětví 

Trh je méně atraktivní, jestliže na něm existuje působnost velkých konkurentů. 

Jestliže odvětví stagnuje nebo se zmenšuje, tak rivalita se zvyšuje (GRASSEOVÁ, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Porterův model konkurenčního prostředí (Zdroj: vlastní zpracování 

dle zdroje (VLASTNICESTA.CZ, 2009)) 

 

1.10 Analýza vnitřního prostředí 

V rámci analýzy vnitřního prostředí se zkoumají zdroje organizace, které jsou 

k dispozici, a posuzuje se, jakým způsobem je možné s těmito zdroji pracovat. 

 

Potenciální noví 
konkurenti 

 

Dodavatelé 
(vyjednávací síla 

dodavatelů) 

Odběratelé 
(vyjednávací síla 

odběratelů) 

 

Náhradní (nové) 
výrobky 

(ohrožení substituty) 
 

Konkurenční 
rivalita 

(soupeření mezi 

organizacemi) 



26 

 

1.10.1 SWOT analýza 

SWOT analýza vychází ze stavu organizace nebo její části, tím se zjišťují její silné a 

slabé stránky. Příležitosti a hrozby lze zjistit z jejího okolí. 

Při sestavování SWOT analýzy je velmi důležité si určit účel využití, tedy k čemu 

budeme výsledky získané touto analýzou využívat.  

SWOT analýzu lze použít k následujícím účelům: 

 Podklady pro definování vize,  

 podklady pro zformulování strategických cílů,  

 pro identifikaci kritických oblastí (GRASSEOVÁ, 2012).  
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Obrázek 3: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování dle zdroje  (VLASTNICESTA.CZ, 2009)) 

 

SWOT analyzuje stav podniku z hlediska jejích silných stránek, slabých stránek, 

příležitostí a rizika, který poskytuje doklady pro formulaci rozvojových směrů a aktivit. 

Pomocí analýzy lze vyhodnotit současný stav organizace (vnitřní prostředí) a současné 

situace okolí organizace (vnější prostředí). 

 

Principy zpracování SWOT analýzy: 

 Princip účelnosti, 

 princip relevantnosti, 

 princip kauzality, 

 princip objektivnosti. 
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Při sestavování SWOT analýzy je nezbytné určit, k čemu výsledky analýzy budou 

určeny, za jakým účelem se analýza provádí. Také je nutné zaměřit se pouze na fakta 

(GRASSEOVÁ, 2012). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Analytická část se zabývá zhodnocení okolního prostředí podniku za pomocí SLEPT 

analýzy a Porterova modelu konkurenčního prostředí. Dále se zabývá předpokládaným 

vnitřním prostředí pomocí SWOT analýzy. 

2.1 SLEPT analýzy 

SLEPT analýza slouží k vyhodnocení současné, ale i budoucí situace v daném 

ekonomickém prostředí (státu, regionu, kraje atd.). Je to prostředek, který zachycuje 

změny a snaží se odhalit, jak se bude situace vyvíjet dále.  

2.1.1 Sociální faktor 

V oboru účetní a daňové poradenství sociální faktor není tak zřetelný, neboť je 

ovlivňován nepřímo prostřednictvím svých zákazníků. Zákazníky jsou malé a střední 

firmy, které poskytují služby a prodávají své výrobky, a fyzické osoby provozující 

podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Pokud oni nebudou 

prosperovat, odrazí se to negativně na činnosti účetních a daňových poradců. Tudíž 

poptávka po službách účetních a daňových poradců je odvozena od úspěchu jejich 

klientů. V okamžiku, kdy bude nepříznivá situace, kdy lidé budou málo nakupovat 

služby a výrobky klientů, tak bude klesat poptávka i po službách účetních a daňových.   

Sociální faktory ovlivňující nepřímo podnikání v oblasti daňového a účetního 

poradenství jsou zejména míra nezaměstnanosti, počet obyvatel a výše jejich průměrné 

mzdy. 

 

Nezaměstnanost 

Nezaměstnanost ovlivňuje podnikatelskou činnost v oblasti účetního a daňového 

poradenství nepřímo. Tedy to znamená, poroste-li nezaměstnanost, bude se snižovat 

prosperita klientů, a tudíž se bude snižovat poptávka po službách účetních a daňových 

poradců. 
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Graf 1: Míra nezaměstnanosti na okrese Blansko (Zdroj: vlastní zpracování dle údajů ČSÚ) 

 

Vysoká míra nezaměstnanosti snižuje kupní sílu obyvatelstva, které pak nebudou 

mít dostatek finančních prostředků na nákup výrobků a služeb klientu, a tudíž poklesne 

poptávka i po daňových a účetních službách. Tedy vysoká míra nezaměstnanosti je 

nepříznivým jevem. Nyní se nezaměstnanost v okrese Blansko pohybuje kolem 9 %. 

 

Tabulka 1: Nezaměstnanost v okrese Blansko v letech 2009 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování 

dle ČSÚ) 

Nezaměstnanost v okrese Blansko         

  2009 2010 2011 2012 

Neumístění uchazeči o zaměstnání  6025 5665 4965 5222 

Z toho ženy 2906 2744 2473 2668 

Volná pracovní místa 134 198 197 190 

Míra registrované nezaměstnanosti (v %) 11,09 10,31 8,73 9,37 

Uchazeči na 1 volné pracovní místo 45 28,6 25,2 27,5 

 

V České republice je aktuálně míra registrované nezaměstnanosti 8 %, to je 585 809 

lidí bez práce (k 31. 1. 2013). Oproti loňskému roku přibylo 51 720 nezaměstnaných. 

Tyto údaje vyplývají z Úřadu práce ČR. Lidí bez práce přibývá vždy začátkem roku, 

což je zapříčiněno tím, že v zimě končí sezónní práce a také smlouvy na dobu určitou 

(KURZYCZ, 2013). 
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V Jihomoravském kraji v roce 2012 míra registrované nezaměstnanosti činila  

10,12 %, což představovalo 64 346 uchazečů o zaměstnání. V okrese Blansko byla míra 

nezaměstnanosti 9,37 % a 5 222 uchazečů o zaměstnání 0 (PATRIA ONLINE, 2013).  

 

Počet obyvatel 

 

 

Graf 2: Počet obyvatel v letech 2009 - 2012 (zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů 

z ČSÚ) 

 

V České republice stále přibývá obyvatel, i když poněkud méně než v minulých 

letech. Aktuálně je v ČR 10 513 209 lidí. Přírůstek je zejména díky příchodu cizinců 

(ČSÚ, 2013). 

V Jihomoravském kraji žije 1 168 033 obyvatel, z toho v okresu Blansko jich žije 

106 847 obyvatel. 
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Průměrný příjem obyvatel 

 

 

Graf 3: Průměrný měsíční příjem na Blanensku v letech 2008 - 2011 (Zdroj: vlastní zpracování 

dle ČSÚ) 

 

Průměrná čistá mzda v okrese Blansko se v roce 2012 pohybovala kolem 10 000 Kč. 

Zatím co v Jihomoravském kraji se průměrná hrubá mzda pohybuje poměrně výš a to 

kolem 23 253 Kč. Celorepublikově průměrná hrubá mzda činní 24 626 Kč (podle 

Českého statistického úřadu).   

V roce 2012 v České republice přetrvává trend pomalého růstu průměrné mzdy. 

Mzdy rostou pouze nominálně, reálné se mírně propadají, což je zapříčiněno inflací, 

která roste rychleji než odměny (FLEK.CZ, 2012). 

Růst průměrných příjmů obyvatel je pro oblast účetního a daňového poradenství 

pozitivní jev. 

2.1.2 Legislativní faktory 

Legislativní hledisko ovlivňuje podnikání v oblasti daňového a účetního 

poradenství. Jedná se zejména o změny a novely v zákonech.  

Pro rok 2013 jsou plánované určité novely zákona, které mohou značně ovlivnit 

podnikání v daném oboru. V účinnost v roce 2013 vstoupí zejména tyto novely: 

omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob, zvýšení srážkové daně 
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z příjmů vůči daňovým rájům, zrušení tzv. zelené nafty, zvýšení daně z převodu 

nemovitosti o jeden procentní bod. 

Změny s dočasnou účinností jsou následující (od roku 2013 do konce roku 2015): 

solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7%, zrušení základní slevy na 

dani z příjmu fyzických osob pro pracující důchodce, zvýšení sazeb daně z přidané 

hodnoty o jeden procentní bod (základní sazba bude ve výši 21%, snížená sazba bude 

15%), zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění, sjednocení sociálních 

nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení (VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY, 

2013).  

 

Výčet zákonů vztahujících se k podnikatelské činnosti:  

 zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu, 

 zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu,  

 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, 

 zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu 

nemovitosti,  

 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční,  

 zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,  

 zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,  

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

 zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád,  

 zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,  

 zákon č. 40/1969 Sb., občanský zákoník,  

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,  

 a další.  

2.1.3 Ekonomické faktory 

Ekonomická situace má vliv na podnikání v daném státě. Mezi základní ukazatelé 

hodnotící ekonomickou situaci ve státě patří hrubý domácí produkt, inflace, 

nezaměstnanost.  
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Hrubý domácí produkt 

V současné době je dlouhodobá krize a nepříznivá situace v eurozóně, která 

ovlivňuje výkony vývoje ekonomiky v ČR, která má přímý vliv na podnikatelskou 

činnost klientů, a tím pádem i na podnikatelskou činnost daňových a účetních poradců.  

„Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl 

ve  4. čtvrtletí 2012 podle předběžného odhadu meziročně o 1,7 % a ve srovnání 

s předchozím čtvrtletím o 0,2 %. V ročním úhrnu byl HDP o 1,1 % nižší než v roce 

2011, meziroční pokles se v průběhu roku postupně prohluboval.“ (ČSÚ, 2013) 

 

Inflace 

Inflace představuje růst cenové hladiny v ekonomice. Jestliže zůstanou zachovány 

příjmy, ale ceny výrobků a služeb se zvýší, dojde k poklesu koupěschopnosti, což 

zapříčiní snížení poptávky po produktech, čímž se prohloubí pokles HDP. V okamžiku, 

kdy nebude koupěschopná poptávka, dojde ke snížení poptávky a v konečném efektu 

k poklesu příjmů a útlumu ekonomiky. 

 

Tabulka 2: Míra inflace v ČR v letech 2006 - 2012 (Zdroj: vlastní zpracování dle ČSÚ) 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Míra inflace (v %) 2,5 2,8 6,3 1 1,5 1,9 3,3 
 

 

V roce 2012 průměrná meziroční míra inflace v České republice činila 3,3 %. 

Oproti předchozímu roku vzrostla o 1,4 %.  

2.1.4 Politické faktory 

Pro daný obor mohou znamenat změny v polické sféře případné změny legislativy, 

která ovšem nemusí být pro firmy podnikající v oboru daňového a účetního poradenství 

hrozbou, ba naopak to může znamenat příležitost, neboť každý subjekt podnikající 

v dané oblasti musí pružně reagovat na změny legislativy. 

Česká republika není politicky problémový stát, z politického hlediska je poměrně 

stabilní, nejsou očekávané žádné extremní převraty. 
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2.1.5 Technické a technologické faktory 

V oblasti daňového a účetního poradenství vývoj technologií není tak značný. Daná 

oblast nepotřebuje žádné speciální zařízení pro svoji činnost. Ale i přesto se v oborovém 

prostředí vývoj novějších technologií vyskytuje. Na trhu se vyvíjí nový trend 

komunikace online, podávaní daňového přiznání online, zaručené elektronické podpisy, 

online datové schránky.  

Pokud budeme uvažovat o technické vybavení firem v dané oblasti, můžeme hovořit 

o hardwarové a softwarovém vybavení. 

Subjekt podnikající v oblasti účetnictví a daní musí sledovat vývoj technologií, 

aktualizovat si softwarové vybavení, což ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb, a tím 

i zájem klienta. 

 

2.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Za pomocí Porterova modelu konkurenčního prostředí lze určit rivalitu mezi 

konkurenty (soupeření mezi stávajícími organizacemi), sílu odběratelů, sílu dodavatelů, 

ohrožení ze strany nových potenciálních konkurentů a substituty (ohrožení náhradními 

výrobky). Výsledkem působení zmíněných subjektů je ziskový potenciál odvětví 

(VLASTNICESTA.CZ, 2009). 

2.2.1 Dodavatelé 

Pro tuto oblast podnikání není významné mít úzké vztahy s dodavateli. V podstatě 

žádní přímí dodavatelé neexistují. Jedná o poskytování služeb v oblasti účetního a 

daňového poradenství, kde jedni z dodavatelů budou tvůrci legislativy. Další z možných 

dodavatelů jsou poskytovatelé školících a poradenských služeb, popřípadě jiné právní 

poradenství. 

Druhotná forma dodávek jsou kancelářské potřeby a vybavení. Podnikatelská 

činnost bude probíhat v pronajatých prostorách. Další potřebné vybavení bude nákup 

softwaru, popřípadě dalších komunikačních zařízení. Na trhu se nachází spousta firem, 

které nabízejí potřebný sortiment, zajišťující spolehlivost, kvalitu, rychlost dodávky, 

pružnost a aktualizaci softwaru. 
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2.2.2 Odběratelé 

V našem zájmu je vybudovat si úzký vztah s klienty. Cílovým segmentem budou 

malé, popřípadě střední firmy a hlavně živnostníci v okrese Blansko.  

 

Tabulka 3: Počet FO podnikající v okrese Blansko (Zdroj: vlastní zpracování dle ŽÚ) 

Roky Počet FO 

2006 14 313 

2007 14 526 

2008 14 817 

2009 15 144 

2010 15 533 

2011 15 848 

2012 16 090 
 

 

 

Graf 4: Počet podnikatelů FO v okrese Blansko (Zdroj: vlastní zpracování na základě 

podkladů že živnostenského úřadu) 

 

Z grafu lze vidět, že počet živnostníků v okrese Blansko má rostoucí tendenci. 

Aktuálně se počet živnostníků pohybuje kolem 16 090. 

I za nepříznivé situace (v roce 2009) se počet živnostníků na Blanensku nesnižoval, 

ba naopak ještě vzrostl. Dále se očekává, že počet živnostníků bude přibývat. 
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Graf 5: Počet obchodních společností na okrese Blansko v letech 2009 - 2012 (Zdroj: vlastní 

zpracování dle dat ĆSU) 

 

Počet obchodních společností v okrese Blansko má trend pomalého vzrůstu. V roce 

2009 jich působilo na trhu 1 706 a v roce 2012 již 1 825. Křivka má rostoucí tendenci, 

což pro podnikání v oblasti účetní a daňové je příznivý jev.  

 

2.2.3 Konkurenční rivalita 

Počet fyzických osob s vázanou živností “Činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví, vedení daňové evidence” v okrese Blansko se aktuálně pohybuje kolem 400 

subjektů. Tudíž konkurence v okrese Blansko je značná.  

 

Konkurenci lze rozdělit podle následujících hledisek: 

 Přímá konkurence – představují ji subjekty, které podnikají ve stejném 

oboru, na základě živnostenského anebo jiného oprávnění a jsou zapsány 

v příslušném rejstříku, tudíž jsou snadno dohledatelné.  

 Nepřímá konkurence – je představována rozvíjením znalostí. Různé 

rekvalifikační kurzy, školení mladých podnikatelů.  

 Skrytá konkurence – je taková konkurence, proti níž nelze vést 

konkurenční boj, neboť je špatně dohledatelná. Jedná se o podnikatelský 

subjekt, který na základě svých znalostí si zpracovává účetnictví sám, anebo 
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účetní činnosti jsou vykonávané osobou, která je v příbuzenském vztahu 

(např. manželka). 

 

Hlavní konkurence se nachází v okresním městě Blansko.  

Výčet hlavních konkurentů:  

 Účetnictví Jana Miková, Údolní 1162/17, Blansko, 

Služby: správa účetní, mzdové, daňové a personální agendy. Poskytování 

ekonomického poradenství. 

 Konto K, s.r.o., nám. Svobody 7/15, Blansko, 

Služby: vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby. Nabídka daňové 

evidence pro fyzické osoby. 

 MaDoCompany, s.r.o., Horní Lhota 130, Blansko, 

Služby: Nabízíme Vám vedení účetnictví a daňové evidence. Poskytování 

účetního poradenství. 

 Účetnictví Marie Vránová, Třebětínská 125/23, Letovice, 

Služby: vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd a účetní 

poradenství. 

 Debero, s.r.o., Pod Střelnicí 2088/30, Boskovice, 

Služby: vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd. 

 

2.2.4 Potenciální noví konkurenti 

Hrozba příchodu nových konkurentů je poměrně vysoká, neboť k provozování 

podnikatelské činnosti v oboru daňového a účetního poradenství nejsou vysoké nároky 

při založení živnosti.  

2.2.5 Substituty 

Pro oblast účetního a daňového poradenství můžeme říct, že neexistují přímé 

substituty. Za substitut lze považovat podnikatelské subjekty, které si vedou účetnictví 

sami na základě vlastních schopností a dovedností. 
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2.3 SWOT analýzy 

Při sestavování SWOT analýzy se vychází z předpokládaných silných a slabých 

stránek, ale také z analýz oborového okolí, za pomocí kterých lze určit příležitosti a 

rizika na trhu.  

 

Mezi silné stránky patří: 

 flexibilita a přizpůsobování se klientovi, 

 snaha poskytnout široký sortiment služeb,  

 možnost rozšíření služeb dle konkrétních požadavků klienta,  

 stálé prohlubování vzdělání a kvalifikace,  

 spolehlivý, precizní a zodpovědný přístup k práci,  

 snaha eliminovat slabé stránky novými znalostmi a zkušenostmi. 

 

Mezi slabé stránky patří: 

 nový podnikatelský subjekt na trhu, 

 malé podvědomí u potencionálních klientů, 

 obtížné prosazení na trhu,  

 nedůvěra v nový podnikatelský subjekt.  

 

Mezi příležitosti patří: 

 rostoucí zájem o poradenství z důvodu prohlubování recese,  

 nespokojenost se svými účetními.  

 

Mezi hrozby patří: 

 značná konkurence v oblasti účetnictví a daní,  

 zájem o daný obor - přibývání nových konkurentů,  

 změny legislativy a vládní reformy. 
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2.4 Vyhodnocení dotazníku  

Pro účely průzkumu trhu byl vytvořený dotazník, který měl za úkol zjistit, zda by 

byl zájem o poskytované služby, o jaké služby by byl zájem a v jaké cenové relaci. Dala 

jsem přednost osobnímu kontaktu před dotazování pomocí emailu, neboť tato metoda se 

neosvětlila. (viz. příloha č.1) 

První čtyři otázky měly za úkol zjistit jak náročný je podnik pro účetní jednotku. 

Jednalo se o následující otázky: Kolik má Vaše firma zaměstnanců? Jste plátci DPH? 

Kolik vykazujete odhadem účetních dokladů za měsíc? 

Následovali další tři otázky, které zjišťovaly, kdo tuto činnost v podniku vykonává, 

zda sám podnikatel nebo účetní, který je k podnikateli v pracovněprávním vztahu, 

anebo byly služby vykonávány externí účetním, se kterým má podnikatel sepsanou 

smlouvu.  

Další otázky se tázaly podnikatele, které služby jsou mu poskytované, popřípadě, 

které činnosti si vykonává podnikatel sám.  

Ke konci dotazníku se nacházely otázky, které měly zjistit, za jakých okolností by 

byl podnikatel ochoten si najmout externí firmu k vykonání účetních služeb. Dále kolik 

je ochoten za poskytované služby zaplatit. Zda by měl zájem o účetní a daňové služby 

jiného subjektu. 

Celkový počet dotázaných podnikatelů činil 62, z toho 25 dotazníků bylo rozesláno 

emailem a 38 respondentů bylo dotázáno osobním kontaktem.  

Úspěšnost dotazování pomocí rozeslaných mailů byla poměrně malá, neboť 

z původního počtu 25 rozeslaných dotazníků se vrátilo pouhých 24%. Osobní kontakt 

při průzkumu je sice časově náročnější než internetové dotazování, ale za to vykazuje 

větší procento úspěšnosti. Konečný počet respondentu byl 44. 

 Z celkového počtu dotazovaných (tj. 62 podnikatelských subjektů), by mělo zájem 

osm klientů o vedení účetnictví a osm o zpracování daňových přiznání. Zájemci o 

zpracování účetnictví byli převážně živnostníci s malým počtem zaměstnanců 

(kadeřnictví, zednictví, truhlářství atd.) 
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3 NÁVRH ŘEŠENÍ 

Návrhová část se zabývá samotným vznikem podnikatelského plánu, přitom vychází 

z poznatků zpracovaných v teoretické a analytické části, které jsou uvedené 

v předchozích kapitolách. Tato část je zaměřena na podrobný popis nového podniku. 

 

Právní forma podnikání  

Jako právní formu podnikání jsem si zvolila OSVČ, a to z několika důvodů. Jak již 

bylo zmíněno v předchozích kapitolách tato forma podnikání má určité výhody i 

nevýhody.  

Hlavní důvody spočívají v jednoduchosti při založení (jednoduché legislativní 

požadavky), v nízkých finančních výdajích, neboť tato forma podnikání nevyžaduje 

vysoké finanční částky při založení (nízká cena správních poplatků), a v administrativní 

nenáročnosti.  

Dalším důvodem je volnost a samostatnost při rozhodování, neboť podnikatel není 

vázán na názor jiných osob. Jedná se tedy o nejjednodušší cestu, jak začít s malým 

podnikáním, které se posléze může rozvíjet. 

Ovšem velkou nevýhodou je ručení celým svým majetkem za obchodní závazky. 

Jedná se o jednu z ohlašovacích živnosti, která patří do kategorie vázané živnosti 

s názvem „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, kde je 

zapotřebí splnit podmínky příslušného vzdělání a praxi. Zahájení podnikání vzniká na 

základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku.  

 

Základní údaje  

Název: Kateřina Straková 

Sídlo: Kunštát 67972 

 Brněnská 223 

Právní forma: OSVČ 

Předmět podnikání: činnost účetních poradců,  

 vedení účetnictví,  

 vedení daňové evidence 
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Hlavní cíl podnikání 

 dosahování trvalého a dlouhodobého zisku.  

 

Dílčí cíle podnikání 

 Dostat se do podvědomí potencionálních zákazníků, 

 uspokojování potřeb klientů, 

 zdokonalování kvality poskytovaných služeb, 

 budování dobrého jména,  

 snaha o zvýšení konkurenceschopnosti. 

 

Vize 

Vizí je stát se přeborníkem v oblasti účetnictví a daní a to i přes značnou konkurenci 

na trhu.  

 

Mise 

Snaha uspokojit veškeré potřeby klientu v dané oblasti. Ke každému klientovi 

přistupovat s velkou precizností a zodpovědností. 

 

Sídlo podnikání 

Kancelář se bude nacházet v pronajatých prostorech v Kunštátě. Kunštát je malé 

město, ve kterém jsou podnikatelské subjekty, zejména fyzické osoby podnikající jako 

OSVČ, ale také malé a střední firmy. Zmíněné kancelářské prostory budou mít rozlohu 

15 m
2
. 

Výhodou umístění je dostatek potenciálních klientů a malá konkurence, neboť 

hlavní konkurenti se nachází v okresním městě. 

3.1 Obchodní plán 

Poskytování služeb spočívá v kompletním účetním a daňovém poradenství jak 

fyzickým osobám, tak i malým a středním podnikům. Dále poskytování rad a řešení 

problémů v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví v rámci právních předpisů, 
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zejména v oblasti používání účetních metod, vyhotovení účetních dokladů, účtování o 

účetních případech v účetních knihách apod.  

S klienty je uzavíraná smlouva, ve které se dohodnou požadavky o poskytovaných 

službách a určí se smluvní cena jednotlivých služeb. Slečna Kateřina Straková je 

zodpovědná za výkon své práce, avšak skutečná zodpovědnost za vedení účetnictví má 

klient.   

Středním a malým firmám bude poskytováno účetní a daňové poradenství, vedení 

účetnictví, zpracovávání daňových přiznání a zpracovávání mzdových agentur. 

Živnostníkům bude poskytnuto kromě uvedeného také zastupování na úřadech na 

základě plné moci.  

3.2 Marketingový mix 

Marketingový mix se skládá ze čtyř základních složek: popis služeb, cena, 

distribuce, propagace: Jednotlivé složky budou dále blíže specifikovány.   

3.2.1 Služby 

Živnostník Kateřina Straková bude nabízet následující služby: 

 

Účetnictví a daňová evidence: 

 zpracovávání účetnictví, 

 vedení daňové evidence, 

 účetní poradenství. 

 

Daně: 

 poskytování daňového poradenství, 

Zpracování následujících daňových přiznání: 

 daň z příjmu fyzických osob,  

 daň z příjmu právnických osob,  

 daň z nemovitosti,  

 daň z převodu nemovitosti,  

 daň z přidané hodnoty,  
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 daň silniční.  

 

Personalistika: 

 vedení personální agendy,  

 zpracovávání mezd (včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění), 

 zpracovávání podkladů pro výpočet nemocenských dávek,  

 vyřizovaní formalit při přihlášení a odhlášení zaměstnance,  

 roční vyúčtování daně ze závislé činnosti. 

3.2.2 Cena 

Uvedené ceny jsou pouze orientační, přesné ceny budou stanoveny na základě 

smlouvy s klientem, dle náročnosti a požadavků klienta. Preferencí je individuální 

přístup ke klientovi. Snahou je vytvořit takovou cenovou nabídku, aby obě smluvní 

strany byly spokojeny.  

Při tvorbě cen vycházím z požadavků potenciálních zákazníků, ale také z cen 

konkurence. 

 

Tabulka 4 Orientační ceny za zpracování účetnictví (Zdroj: vlastní zpracování) 

Účetnictví (do 50 položek) měsíční paušál  
Vedení účetnictví - neplátce DPH  od 1200 Kč 

Vedení účetnictví - plátce DPH od 1600 Kč 

Vedení daňové evidence - neplátce DPH od 900 Kč 

Vedení daňové evidence - plátce DPH od 1100 Kč 
 

Tabulka 5: Orientační ceny za personalistiku (Zdroj: vlastní zpracování) 

Personalistika částka  
Přihlášení zaměstnance 150 Kč 

Mzdová agenda (do 25 zaměstnanců) 
200 Kč 

zaměstnanec/měsíc 

Odhlášení zaměstnance 150 Kč 
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Tabulka 6: Orientační ceny za zpracování daňového přiznání (Zdroj: vlastní zpracování) 

Daně částka  
Daňové přiznání z příjmu FO  od 600 - 1200 Kč 

Daňové přiznání z příjmu PO  od 1500 - 3000 Kč 

Daňové přiznání k silniční dani 250 Kč/automobil 
Daňové přiznání k nemovitostem  od 1000 Kč 

 

Tabulka 7: Orientační ceny za jednorázovou činnost (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jednorázové činnosti   částka 

Cena za položku v peněžním deníku 15 Kč 

Cena za položku v peněžním deníku od 19 - 21 Kč 

Daňové/ účetní poradenství (za 1 hodinu) 280 Kč 

Zastoupení na základě 

plné moci (za 1 hodinu jednání) 
300 Kč 

 

3.2.3 Propagace  

Na začátku podnikání je velice důležité se dostat do podvědomí svým 

potencionálním klientům, tudíž náklady na propagaci jsou na začátku podnikání vyšší. 

Cílem propagace je informovat okolí o vzniku nového podnikatelského subjektu 

zabývající se oblastmi účetnictví a daní, ale také nalákat nové klienty.  

Stěžejní propagací bude vytvoření internetových stránek, kde se uvedou základní 

údaje o podnikatelském subjektu, popis poskytujících služeb, ceník uvedených služeb, 

který ovšem bude sloužit k orientačním účelům, neboť ceny jsou spíše smluvní. 

Další možnou propagací bude inzerce v tisku, a to zejména v katalogu firem, 

v místním zpravodaji a v novinách Boskovicka.  

Dále budou rozesílané reklamní letáky přímo do poštovních schránek potenciálních 

zákazníků a tam kde to bude možné (je zapotřebí i počítat s odmítnutím osobního 

kontaktu), tak se bude preferovat osobní kontakt a přímé oslovení potenciálních 

zákazníků. Bude vystavena reklamní cedule v místě podnikání.  



45 

 

3.2.4 Distribuce 

Distribuce služeb bude probíhat převážně v kanceláři, popřípadě zájmu klientů i 

v sídle jejich podnikání. Termíny a další důležité věci budou stanoveny ve smlouvě 

s klientem.  

3.3 Rizika podnikání 

Každé podnikání se potýká s určitými riziky. Zejména na začátku podnikání je 

velice náročné se probojovat na trh, získat zákazníky a udržet si je. Pro podnikatele je 

důležité si rizika uvědomit a předcházet jím, tím lze zamezit bankrotům a úpadkům. 

Zvláště obezřetný musí být podnikatel, který podniká jako OSVČ, neboť ručí za svoje 

závazky celým svým majetkem.  

Rizikům se do určité míry dá předcházet, a to správným rozhodováním samotného 

podnikatele. Jedno z možných opatření proti rizikům je zřízení pojištění obecné 

odpovědnosti podnikatele (zahrnuje kompletní pojištění odpovědnosti za škodu 

na zdraví a věci), a pojištění odpovědnosti za škodu nájemce nemovitosti, sjednané 

u České pojišťovny. Odhalit rizika lze za pomocí správně sestavené SWOT analýzy a 

finanční potíže za pomocí finančních analýz (PODNIKATELSTKÝ WEB, 2013). 

 

Snížení rizik je možné: 

 prověřování bonity a platební schopnosti klientů (zjišťování informací 

o klientech na internetu a v příslušném rejstříku), 

 být zdrženlivější a rozvážnější v oblasti investic (vše důkladně promyslet), 

 pojištění odpovědnosti za škodu. 

 

V podnikatelské činnosti se můžeme setkat s následujícími hrozbami: 

 Ekonomická rizika – prohlubování recese ekonomiky může způsobit nárůst 

nezaměstnanosti, ale také krach některých podniků, což může zapříčinit 

úbytek klientů.  

 Přibývající konkurence – nová konkurence v odvětví. 
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 Ostatní rizika – mezi ostatní rizika lze zařadit nějaké nečekané a 

nepředvídatelné události např. živelné pohromy či vandalismus, což může 

vést k nečekaným výdajům. Mezi ostatní rizika můžeme zařadit i 

nerozvážnost a chybnost podnikatele, které může pramenit z jeho nevědomí. 

3.4 Časový harmonogram 

Kateřina Straková bude provozovat živnost sama jako osoba samostatně výdělečně 

činná. Každodenní pracovní doba bude trvat osm a půl hodiny. Návštěvy klientů v jejich 

sídle podnikání bude pouze ve výjimečných případech. 

Předpokladem bude, že se dá zvládnout přibližně 150 – 200 účetních položek denně. 

Ze začátku je v plánu určitá časová rezerva na řešení nepředvídatelných situací.  

Dojde-li k navýšení objemu zakázek nad kapacitní možnosti, plánuje se využívat 

pracovníky z personálních agentur, se kterými podle dané situace uzavře dohodu 

o provedení práce, pracovní činnosti, nebo popřípadě uzavření pracovního poměru.  

3.5 Finanční plán 

Finanční plán zahrnuje předpokládané příjmy a výdaje. Z výdajů jsou to zejména 

zřizovací výdaje, dále pak náklady na propagaci, náklady na vybavení kancelářských 

prostor a náklady potřebné k zajištění běžné podnikatelské činnosti. Příjmy budou 

představovat předpokládané tržby za poskytované služby.  

Účetní jednotka nebude využívat úvěru, ale bude vycházet ze svých našetřených 

finanční prostředků, které má na bankovním účtu v částce 150 000 Kč. 

3.5.1 Předpokládané náklady 

Předpokládané náklady zahrnují náklady na vznik nového podnikatelského subjektu, 

na zařízení a vybavení kancelářských prostor.  

 

Zřizovací výdaje 

Založení živnosti je spojeno s prvotními náklady, které jsou zpravidla jednorázové. 

Jedná se zejména o: 

 Výpis z rejstříku trestů činní 50 Kč,  
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 poplatek za Výpis ze živnostenského rejstříku je 1000 Kč. 

 

Tabulka 8: Zřizovací výdaje (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výpis z rejstříku trestů 50 Kč 

poplatek za výpis ze živnostenského 
rejstříku 1 000 Kč 

Celkem 1 050 Kč 

 

Náklady na propagaci 

Předpokládám, že náklady na propagaci v prvním roce budou vyšší než 

v následujících letech, neboť některé náklady budou pouze jednorázovou záležitostí. 

Při zahájení podnikatelské činnosti je velmi důležité se dostat do podvědomí 

potenciálním zákazníkům a zviditelnit se.  

 

Náklady na propagaci zahrnují: 

 tvorbu internetových stránek, která činní 8 228 Kč (z toho 3 500 Kč 

představuje jednorázová platba za tvorbu stránek od společnosti 

Webdnes.cz; v následujících letech bude roční cena za internetové stránky 

3 300 Kč), 

 inzerce v novinách činní 500 Kč (z toho 250 Kč inzerce v novinách 

Boskovicka, 100 Kč v Kunštátském zpravodaji a v katalogu firem 150 Kč), 

 reklamní cedule, která bude umístěná v místě podnikání, její cena je 

5 300 Kč, 

 dále tisk reklamních letáků (cena 300 Kč). 

 

Tabulka 9: náklady na propagaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tvorba internetových stránek 8 228 Kč 

Inzerce v tisku 500 Kč 

Reklamní cedule 2 000 Kč 

Tisk reklamních letáků 600 Kč 

Celkem 11 328 Kč 
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Náklady na vybavení kancelářských prostor 

Kancelářské prostory se nachází v dřívějších prostorách pro bydlení. Kde majitel 

provedl stavební úpravy a přestavby a nyní jsou prostory určeny k nebytovým účelům. 

Není třeba provádět již další rekonstrukce, ale pouze vybavit prostory nábytkem a 

dalším potřebným zařízením.  

 

Náklady na vybavení kanceláře jsou následující: 

 Kancelářský nábytek – stůl, skříňka, regál na šanony bude vyrobeno od 

firmy Truhlářství a podlahářství Slezák, dále kancelářská židle. 

 Softwarové vybavení – Microsoft Windows 8 (balíček neobsahuje 

Microsoft Office 2013 pro podnikatele, ten bude dokoupen zvlášť), účetní 

program Pohoda a TaxEdit program pro tisk daňového přiznání. 

 Elektronika - počítač, tiskárna (jedná o multifunkční laserovou tiskárnu 

obsahující – tiskárnu, skener, kopírku, fax). K podnikání se bude zakoupen 

nový mobilní telefon E 1280 od společnosti Samsung za 799 Kč a využívat 

tarif od operátora Vodafone – neomezené volání do všech sítí za 691 Kč, 

jedná se o novinku na trhu. 

 Odborná literatura a zákony -  daňové zákony s komentářem změn, 

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRA a 

Účetnictví 2012 od nakladatelství Computer Press a.s; měsíční odebírání 

odborných časopisů od společnosti ANAG (jedná se o časopis Mzdová 

účetní a Účetnictví a daně). 

 Drobné kancelářské potřeby – psací potřeby, papír do tiskárny, sešity, 

bloky papírů a jiné. 

 Hygienické potřeby a potřeby na úklid – hygienické potřeby zahrnují 

nákup toaletního papíru, mýdla, papírových utěrek; potřeby na úklid zahrnují 

stěrku, smeták a různé saponáty.  
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Tabulka 10: Náklady na vybavení kancelářských prostor (Zdroj: vlastní zpracování) 

Kancelářský nábytek 14 984 Kč 

Software  44 569 Kč 

Elektronika  23 425 Kč 

Literatura 1 197 Kč 

Drobné kancelářské potřeby 500 Kč 

Potřeby na hygienu a úklid 1 200 Kč 

Celkem 85 875 Kč 

 

Náklady na provoz 

Náklady na provoz zahrnují pronájem kancelářských prostor, který činní měsíčně 

2 500 Kč (vč. inkasa), dále měsíční platbu za internet ve výši 500 Kč a za mobilní 

telefon platba 691 Kč. Poplatky bance představují platby za vedení účtu, platby 

za převod peněz a platby za výběr peněz v hotovosti. 

 

Tabulka 11: Náklady na provoz (Zdroj: vlastní zpracování) 

Nájemné 2 500 Kč 

Platba za internet 500 Kč 

Platba za telefon 691 Kč 

Poplatky bance 150 Kč 

Celkem  3 841 Kč 

3.5.2 Předpokládané tržby 

Je velice obtížné předpokládat, jaké budou tržby. Z průzkumu trhu, který byl 

prováděn za pomocí dotazníku, se zjistili potencionální klienti a také o jaké služby by 

měli zájem.  

Většinou se jednalo o podnikatele, kteří se svoji účetní nebyli spokojeni, často ji již 

dříve měnili, anebo měli by zájem vyzkoušet novou účetní. Dále se jednalo o začínající 

podnikatele, kteří ještě neměli vybudované úzké vazby s účetní, služby jim byly 

poskytovány jednorázovými úkony. 

Z průzkumu trhu by potencionální klientelu tvořila jedna právnická osoby a sedm 

fyzických osob. Odhad tržeb stěžuje fakt, že ceny budou s klienty stanovovány spíše 

smluvně na základy individuální dohody, požadavků a náročnosti. Pro odhad tržeb byly 

použity orientační ceny z ceníku. Zmíněné podnikatelské subjekty nejsou plátci DPH. 
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Tabulka 12: Předpokládané příjmy za účetnictví v Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 

Klient 

Počet 
 dokladů 

za měsíc 

Daňová  
evidence 

Účetnictví 
Počet  

zaměstnanců 
Mzdy  

Celkem 

za měsíc 

Celkem 

za rok 

PO 180 - 3420 20 4000 7420 89040 

FO 50 900 - 5 1000 1900 22800 

FO 200 3000 - 10 2000 5000 60000 

FO 250 3750 - 2 400 4150 49800 

FO 60 900 - - - 900 10800 

FO 120 1800 - - - 1800 21600 

FO 90 1350 - 5 1000 2350 28200 

FO 50 900 - - - 900 10800 

Celkem  1000 8700 3420 37 7400 24420 293040 

 

 

Tabulka 13: Předpokládané příjmy za daňové přiznání (Zdroj: vlastní zpracování) 

Klient 
Daňové přiznání 

Celkem 
DPPO DPFO Silniční daň 

PO 2500 - 1050 3550 

FO - 800 - 800 

FO - 500 - 500 

FO - 900 350 1250 

FO - 1200 - 1200 

FO - 1200 - 1200 

FO - 800 700 1500 

FO - 1200 - 1200 

Celkem 2500 6600 2100 11200 

 

 

Odhad celkových ročních tržeb (po dobu 3 let) 

Bude se jednat o zpracování odhadu tržeb pro následující tři roky podnikání 

od zahájení podnikatelské činnosti.  

 

Pro první rok 

V prvním roce podnikání je nutné počítat s nižším ziskem, neboť část příjmů bude 

vynaložena na pokrytí prvotních nákladů. Ze začátku je potřeba předpokládat určitou 

nedůvěru u klientů. V prvním roce jsou mnohem vyšší náklady než v následujících, 

protože účetní jednotka se rozhodla veškeré prvotní náklady uplatnit jednorázově 
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bez použití odpisů, neboť daňové odpisy nemůže uplatnit, protože nesplňuje zákonem 

stanovenou výši vstupní ceny a účetní odpisy nebude používat. 

 

Pro druhý rok 

V druhém roce již nebudou tak vysoké náklady na propagaci, předpokladem bude 

určité podvědomí u klientů. Tržby za vedení účetnictví zůstanou stejné jak 

v předchozím roce a to ve výši 293 040 Kč, předpokladem bude vytvoření důvěry a 

pevné vazby u stávajících klientů, v této fázi se nebudou přejímat noví klienti na vedení 

účetnictví. To bude kompenzováno případnými jednorázovými poskytnutými službami 

v oblasti poradenství. Ke konci roku se počítá s navýšení klientů, kterým bude 

poskytnuta služba vyplnění daňového přiznání k dani z příjmu. 

 

Pro třetí rok 

Získané zkušenosti v oboru účetnictví a daní přispějí k větší flexibilitě a úspoře 

času, tudíž bude možno přijmout další klienty na zpracování účetnictví.  

Na základě většího zájmu klientů budou náklady na propagaci klesat, ale 

předpokládá se, že dojde ke zvýšení nákladů na energie. 

 

Tabulka 14: Odhad celkových ročních nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové roční tržby 2013 2014 2015 

Účetnictví 293 040 Kč 293 040 Kč 316 440 Kč 

Zpracování daňových přiznání 11 200 Kč 15 300 Kč 19 100 Kč 

Poradenství - 5600 Kč 6160 Kč 

Celkové roční tržby 304 240 Kč 313 940 Kč 341 700 Kč 

 

 

 

Tabulka 15: Odhad celkových ročních nákladů (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové roční náklady 2013 2014 2015 

Zřizovací  1 050 Kč - - 

Náklady na vybavení 86 875 Kč - - 

Náklady na propagaci 11 328 Kč 5 500 Kč 4 500 Kč 

Náklady na provoz 46 092 Kč 46 092 Kč 46 692 Kč 

Ostatní náklady 900 Kč 2697 Kč 2 697 Kč 

Celkové náklady 146 245 Kč 54 289 Kč 53 889 Kč 
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Ostatní náklady zahrnují měsíční poplatek za časopisy od společnosti ANAG. 

Nákup drobných kancelářských potřeb a nákup případných pomůcek na úklid a 

hygienu. Dále obsahuje poplatek za členství ve svazu účetních, poplatky za školení a 

za pojištění. V prvním roce byly náklady na nákup hygienických pomůcek (toaletní 

papír, mýdlo, papírové utěrky atd.) a nákup potřebné literatury zahrnuty v nákladech 

na vybavení kancelářských prostor. 

3.5.3 Odhadovaný zisk 

Pro první rok 

Příjem:  304 240 Kč 

Výdaje: 146 245 Kč 

Základ daně: 157 995 Kč 

Zaokrouhlený základ daně: 157 900 Kč 

Daň před slevou: 23 685 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Daň po slevě:  0 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění: 43 656 Kč 

Čistý roční příjem: 114 339 Kč 

 

Pro druhý rok  

Příjem:  313 940 Kč 

Výdaje: 54 289 Kč 

Základ daně: 259 651 Kč 

Zaokrouhlený základ daně: 259 600 Kč 

Daň před slevou: 38 940 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Daň po slevě:  14 100 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění: 43 656 Kč 

Čistý roční příjem:  201 895 Kč 
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Pro třetí rok  

Příjem:  341 700 Kč 

Výdaje: 53 889 Kč 

Základ daně: 287 811 Kč 

Zaokrouhlený základ daně: 287 800 Kč 

Daň před slevou: 43 170 Kč 

Sleva na poplatníka: 24 840 Kč 

Daň po slevě:  18 330 Kč 

Sociální a zdravotní pojištění: 43 656 Kč 

Čistý roční příjem:  225 825 Kč 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského plánu pro založení 

živnosti v oblasti účetního a daňového poradenství. Účetní a daňové poradenství je 

živností vázanou, která spadá do živností ohlašovací. Pro založení živnosti je nutné 

vyřízení živnostenského oprávnění, výpis z rejstříku trestů, splnit potřebnou kvalifikaci, 

prostory pro podnikání, dostatečné peněžní prostředky, hardwarové a softwarové 

vybavení. 

Každý živnostník na začátku svého podnikání musí překonat těžkou situaci, než se 

mu začne dařit. Každé podnikání je nelehký úkon, ze začátku je třeba počítat s nižšími 

zisky či ztrátou, která by se neměla prohlubovat. Také je obtížné si na trhu udělat dobré 

jméno a vybudovanou pozici si udržet. 

Na základě průzkumu trhu, za pomocí dotazníku, jsem zjistila, o jaké služby by měli 

klienti zájem. A na základě jejich požadavků je jim poskytnuto: zpracování účetnictví, 

daňové evidence, zpracování mezd a vedení personální agentury, zpracování daňových 

přiznání a poskytování účetního a daňového poradenství. Ceny za poskytnuté služby se 

odvíjejí od požadavků zákazníků, ale také od konkurence, která působí na trhu.  

Na začátku podnikání je velká část příjmů investována do reklamy – tvorba 

internetových stránek, reklamní cedule, inzerce v tisku a jiné. Nejlepší reklamou jsou 

spokojení zákazníci, kteří budou dále šířit pozitivní informace o podniku, a na základě 

jejich kladných referencí lze očekávat příbytek zájmu klientů, a proto by bylo v hodné 

přemýšlet do budoucna o rozšíření firmy o zaměstnance. 

Po průzkumu trhu bylo zjištěno, že poptávka po účetních a daňových službách by 

v okrese Blansko byla příznivá, avšak byl zjištěn i podstatný vliv konkurenčních firem. 

Po prozkoumání situace na trhu jsem zjistila, že zahájení podnikání nebude vůbec 

jednoduché, konkurence v tomto oboru je značná. Ale věřím, že pokud je práce dělaná 

zodpovědně, kvalitně a tak, aby klient byl spokojený a veškeré jeho potřeby v této 

oblasti uspokojeny, jsou hrozby značně minimalizovány. 

 

 



55 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

APROFIT: VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ [online]. Je lepší podnikat jako OSVČ 

nebo založit s.r.o.? 2013 [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://www.jak-podnikat-

pruvodce.cz/jak-podnika/. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 

k 31. březnu 2012.  2012 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/mira_nezamestnanosti_v_jihomoravskem_kraji_k_

31_breznu_2012. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD [online]. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2012.  

2013 [cit. 2013-03-20].Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ 

cpoh021413.doc. 

FLEK.CZ [online]. Průměrné mzdy a platy v roce 2012.  2012 [cit. 2013-03-20]. 

Dostupné z: http://flek.cz/clanky/dalsi-tipy-a-informace/prumerne-mzdy-a-platy-v-roce-

2012. 

GRASSEOVÁ, M., R. DUBEC a D. ŘEHÁK. 2012. Analýza podniku v rukou 

manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. 2. vyd. Brno: BizBooks, 

325 s. ISBN 978-80-265-0032-2. 

ICT-123.COM [online]. Analýza SLEPT.  2013 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.ict-123.com/Strategick%C3%A9%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Metody 

/Anal%C3%BDzaSLEPT.aspx. 

INSTITUT ROZVOJE PODNIKÁNÍ [online]. Podnikatelský plán.  2012 [cit. 2012-11-

26]. Dostupné z: http://www.ide-vse.cz/podnikatelsky-plan.html. 

IPODNIKATEL.CZ [online]. Právní formy podnikání - fyzická osoba, právnická 

osoba. 2011 [cit. 2012-11-26]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-

podnikani/pravni-formy-podnikani-pro-fyzicke-a-pravnicke-osoby.html. 

IPODNIKATEL.CZ [online]. Začínající podnikatel  2012 [cit. 2012-11-26]. Dostupné 

z:http://www.podnikatel.cz/specialy/zacinajici-podnikatel/druhy-zivnosti/. 



56 

 

Kariéra absolventa: Podnikatelský plán. Do práce! 2012. 2012, č. 1, s. 54-55. 

KURZYCZ [online]. Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2013.  2000-2013 [cit. 2013-03-

20]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/. 

MELUZÍN, T., MELUZÍN, V. 2003. Základy ekonomiky podniku. 1. vyd. Brno: Ing. 

Zdeněk Novotný CSc, Ondráčkova 105, 2003. 72s. ISBN 80-214-2449-4. 

PATRIA ONLINE [online]. ČSÚ: Počet obyvatel ČR za devět měsíců roku mírně 

narostl, zejména migrací. 2013 [cit. 2013-03-20]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2220159/csu-pocet-obyvatel-cr-za-devet-mesicu-

roku-mirne-narostl-zejmena-migraci.html. 

PODNIKATEL.CZ [online].Jít na trh v kůži OSVČ či se schovat pod křídly s.r.o.? 

2007-2013 [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/jit-na-trh-v-

kuzi-osvc-nebo-s-r-o/.  

PODNIKATELSKÝ WEB [online]. Rizika podnikání a jak jim předejít.  2013 [cit. 

2013-04-25]. Dostupné z: http://www.podnikatelskyweb.cz/rizika-podnikani/. 

PROKOP, M. 2005. Jak napsat podnikatelský plán, aneb, Kudy vede cesta k úspěchu. 

Praha: CzechInvest, 98 s. ISBN: 80-260-2064-2. 

STRUCK, U. 1992. Přesvědčivý podnikatelský plán: předpoklad získání potřebného 

kapitálu. 1. vyd.. Praha: Management Press, 136 s.. ISBN: 80-85603-12-8. 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. Daňové změny od roku 2013.  2013 [cit. 2013-

03-20]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/danove-zmeny-od-

roku-2013-95853/. 

VLASTNICESTA.CZ [online]. Porterův model konkurenčních sil.  2009 [cit. 2013-05-

01]. Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/akademie/marketing/marketing-

metody/porteruv-model-konkurencnich-sil/. 

VLATNICESTA.CZ [online]. SWOT analýza.  2009 [cit. 2013-05-01]. Dostupné z: 

http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-marketing/swot-analyza/. 



57 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za dne 25. května 2011. 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ze dne 28. listopadu 2012. 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ze dne 6. listopadu 2011. 

 



58 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1: Nezaměstnanost v okrese Blansko v letech 2009 - 2012  ............................. 29 

Tabulka 2: Míra inflace v ČR v letech 2006 - 2012  ...................................................... 33 

Tabulka 3: Počet FO podnikající v okrese Blansko  ....................................................... 35 

Tabulka 4 Orientační ceny za zpracování účetnictví ...................................................... 43 

Tabulka 5: Orientační ceny za personalistiku  ................................................................ 43 

Tabulka 6: Orientační ceny za zpracování daňového přiznání  ...................................... 44 

Tabulka 7: Orientační ceny za jednorázovou činnost  .................................................... 44 

Tabulka 8: Zřizovací výdaje  .......................................................................................... 47 

Tabulka 9: náklady na propagaci  ................................................................................... 47 

Tabulka 10: Náklady na vybavení kancelářských prostor .............................................. 49 

Tabulka 11: Náklady na provoz  ..................................................................................... 49 

Tabulka 12: Předpokládané příjmy za účetnictví v Kč   ................................................. 50 

Tabulka 13: Předpokládané příjmy za daňové přiznání  ................................................. 50 

 



59 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1: Míra nezaměstnanosti na okrese Blansko  ......................................................... 29 

Graf 2: Počet obyvatel v letech 2009 - 2012  ................................................................. 30 

Graf 3: Průměrný měsíční příjem na Blanensku v letech 2008 - 2011 ........................... 31 

Graf 4: Počet podnikatelů FO v okrese Blansko  ............................................................ 35 

Graf 5: Počet obchodních společností na okrese Blansko v letech 2009 - 2012  ........... 36 

 



60 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: SLEPT analýza  ............................................................................................ 22 

Obrázek 2: Porterův model konkurenčního prostředí  .................................................... 25 

Obrázek 3: SWOT analýza  ............................................................................................ 26 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1: Dotazník…………………………………………………………………….... I 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

PŘÍLOHY 

 

Příloha 1: Dotazník (vlastní zpracování) 
 

 

Dotazník průzkum trhu 
 

Dobrý den,  
jmenuji se Kateřina Straková a chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, které je 
součástí mé bakalářské práce, která se zabývá založení živnosti v oblasti účetního a 
daňového poradenství. Vyplnění dotazníku bude sloužit pouze pro účely moji práce. 
Předem Vám děkuji za vyplnění.  

 

Název firmy:  

 

 

1. Kolik má Vaše firma zaměstnanců? 

 Počet zaměstnanců:___________ 

 

2. Jste plátci DPH?

 Ano   Ne 

 

3. Kolik vykazujete odhadem účetních dokladů za měsíc? 

 Počet dokladů:___________ 

 

4. Jaké vedete účetnictví? 

 Daňovou evidenci  Účetnictví 
 

5. Kdo tuto činnost ve Vaší firmě vykonává? 

 Účetní (externí) 
 Vlastní účetní (zaměstnanec) 

 Sám podnikatel 

 

6. Jste se svoji účetní spokojen(á)? 

 Ano  Ne 

 

7. Pokud nejste se svoji účetní spokojen(á) z jakého důvodu (jinak nevyplňujte)? 

 nevyhovující cena za poskytnuté služby 

 nepružnost při řešení problémů 

 častá chybnost a nesprávnost 
 jiné než uvedené: ________________________ 

 

8. Pokud máte účetní, jaké činnosti ve Vaší firmě vykonává?  

 Vedení účetnictví/daňové evidence 

 Zpracování mezd (vč. odvodů zdravotního a sociálního pojištění) a vedení 
personální agentury  

 Inventarizace majetku a zpracování roční uzávěrky 



II 

 

 Zpracování daňových přiznání 
 Skladová evidence 

 Jiné než uvedené: _______________________________ 

 

 

9. Jaké účetní činnosti vykonáváte sami? 

 Vedení účetnictví/daňové evidence 

 Zpracování mezd (vč. odvodů zdravotního a sociálního pojištění) a vedení 
personální agentury  

 Inventarizace majetku a zpracování roční uzávěrky 

 Zpracování daňových přiznání 
 Skladová evidence 

 Nevykonávám žádné činnosti sám(a) 
 Jiné než uvedené: _______________________________ 

 

10. Pokud vedete účetnictví sami, za jakých okolností byste byli ochotni si najmout 
externí firmu/pokud máte účetní, za jakých okolností byste byli ochotni si 
najmou externí firmu? 

_________________________________________________________ 

             

11. Jaká je podle Vás ideální cena za výše uvedené služby? 

 Vedení daňové evidence/účetnictví (měsíční)     
 od 900 do 1 500  od 1 500 do 2 000   jiné než uvedené: __________ 

 Zpracování mezd (zaměstnanec/měsíc) 
 od 150 do 200        od 200 do 250     jiné než uvedené:___________ 

 Zpracování daňového přiznání (dle náročnosti) 
 od 950 do 2 200  od 2 200 do 3 300  jiné než uvedené:___________ 

 Účetní a daňové poradenství (cena za hodinu) 

 od 300 do 480    od 480 do 590        jiné než uvedené:___________ 

 Další účetní operace dle potřeby zákazníka (skladová evidence, kniha jízd...) 
________________________________ 

 

12. Měl(a) byste zájem o účetní a daňové služby jiného podnikatelského subjektu?

 Ano 

by j

 ne 

 

13. O jaké činnosti byste měli zájem? (Pokud nemáte zájem, tak nevyplňujte) 

 Vedení účetnictví/daňové evidence 

 Zpracování mezd (vč. Odvodů zdravotního a sociálního pojištění) a vedení 
personální agentury  

 Inventarizace majetku a zpracování roční uzávěrky 

 Zpracování daňových přiznání 
 Skladová evidence 

 Jiné než uvedené:_____________________________ 

 

 

 



III 

 

14. Co je pro Vás důležité při volbě účetní firmy? 

 Cena za poskytnuté služby 

 Rychlost a flexibilita při řešení problémů 

 Zodpovědnost a správnost 
 Úspora času 

 Profesionální přístup 

 Odborná znalost 
 Jiné než uvedené: ______________________________ 

 


