
 







Abstrakt 

 

Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení nové 

firmy poskytující podvojné účetnictví a daňovou evidenci pro Vietnamskou komunitu 

podnikající v jihomoravském kraji. Teoretická část obsahuje teoretická východiska 

práce, vysvětluje základní pojmy a nástroje podnikatelské analýzy. V analytické části 

bude provedena analýza trhu a dotazníkové šetření. Návrhová část se věnuje 

samotnému sestavení podnikatelského plánu. 

 

Abstract 

The subject of the diploma thesis is the elaboration of a business plan for the 

establishment of a new company providing double-entry accounting and tax records for 

the Vietnamese community operating in the South Moravian Region. The theoretical 

part contains the theoretical basis of the thesis, explains the basic concepts and tools of 

business analysis. In the analytical part will be carried out market analysis and a 

questionnaire survey. In the design section, it will focus on the preparation of a 

concrete business plan. 
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ÚVOD 

V dnešní době je podnikání nedílnou součástí naší ekonomiky. Úspěch podnikání závisí 

na mnoha faktorech - jako je správné načasování, znalost a schopnost podnikatele, 

odhad budoucího rozvoje trhu a další faktory. Nabízený produkt nebo služba, by měla 

nabídnout konečnému spotřebiteli nějakou hodnotu. Před samotným vstupem je 

nezbytný ověřit životaschopnost podnikatelského záměru pomocí podnikatelského 

plánu. 

Pomocí podnikatelského plánu lze zjistit potenciální rizika, objevit skryté příležitosti 

nebo hrozby na trhu, setřídit si svoje myšlenky nebo naplánovat svoje strategie. Bude 

mít také svoje ideály ve finančním vyjádření.  

Vytvoření podnikatelského plánu je tématem mojí diplomové práce. Záměrem mé 

diplomové práce je založení nové firmy poskytující podvojné účetnictví a daňovou 

evidenci pro vietnamskou komunitu podnikající v jihomoravském kraji. 

Se vstupem zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (zákon o EET) vzniká na trhu 

mnoho nových firem a zájem FO o účetní službu je mnohem vyšší. Cílem nové firmy je 

vybudovat dobrý goodwill firmy, ve který mají klienti naprostou důvěru a nabídnout 

jim prostor, kam se budou rádi vracet. Firma se bude snažit prosazovat hlavně pomocí 

osobního a klientského přístupu. 

V první kapitole budou teoretické náležitosti, které souvisí s daným tématem diplomové 

práce. Budou podrobně rozebrány veškeré náležitosti podnikatelského plánu. Dále 

budou popsány nástorje podnikatelské analýzy a právní formy podnikání. 

Praktickým výstupem práce je sestavení kvalitního podnikatelského plánu. Ten pak 

bude sloužit například jako podklad pro jednání s bankovními instuticemi a pro různé 

další  potřebné náležitosti. Podnikateslský plán by měl měl analyzovat potenciální 

rizika, vyhodnotit tyto rizika a navrhnout vhodná opatření k jejich minimalizaci. V této 

práci bude sestavený podrobný podnikatelský plán, ve kterém bude provedeno 
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kompletní hodnocení finanční stránky podnikání a hodnocení finančních toků 

v podnikání.  

Na konci práce bude vypracováno zhodnocení celého podnikatelského záměru. Toto 

téma jsem si zvolil, abych vyhodnotil svoje teoretické znalosti získané studiem, využil 

svoji praxi v oboru a především svoje známosti ve vietnamské komunitě. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V této kapitole si stanovím cíle, kterých chci dosáhnout, zvolím metody a postup 

zpracování 

Stanovení cílů 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků a analýzy trhu vypracovat  

a vytvořit návrh na založení firmy, přesněji řečeno podnikatelského plánu podniku 

poskytující účetní službu. Dílčí cíle patří vytvoření jednotlivé části struktury 

podnikatelského záměru na základě níže uvedených poznatků a analýz.  

V závěru dojde k reálnému posouzení možnosti uspět na stávajícím konkurenčním trhu. 

Použité metody 

SLEPT analýza je analýza vnější prostředí firmy, přesněji se jedná o sociální, 

legislativní, ekonomická, politická a technologická oblast. 

Porterova analýza je zaměřena na zjištění stávající konkurence, nové konkurence, 

dodavatelů, odběratelů a substitutů. 

Analýza trhu vedení účetnictví, daňová evidence a účetní poradenství – tato analýza 

zahrnuje průzkum situace na trhu, situační analýza konkurence a v poslední řadě zjištění 

potenciálních zákazníků. 

Dále bude provedena dotazníkové šetření, které má za úkol zjistit preference 

vietnamských podnikatelů, a tyto poznatky budou pak aplkovány při sestavení 

samoteného podnikatelského plánu. 

SWOT analýza – zde budou shrnuty závěry z jednotlivých analýz, který nám bude 

sloužit jako podklad pro vyhodnocení silných a slabých stránek, hrozeb a příležitosti 

pro firmu. 
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Postup při sestavení podnikatelské plánu 

Získané informace z výše uvedených analýz budu aplikovat v jednotlivých částích 

podnikatelského plánu, jako jsou analýza trhu, analýza konkurence, marketingový plán, 

finanční plán a organizační plán. 

Potřebné informace ke zpracování výše uvedených jsem získal na základě údajů 

získaných Českým statistickým úřadem a na skutečnostech plynoucí z emperických 

zkušeností.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V kapitole teoretická východiska práce se zaměřím na strukturu podnikatelského plánu, 

dále budou vysvětleny základní pojmy jako je podnikání a podnikatel, životní cyklus 

podniku, právní formy podnikání, účetnictví a nástroje podnikatelské analýzy. Tyto 

poznatky pak budou použity v analytické části práce. 

1.1 Podnikání 

Podnikání je v obchodním zákoníku (§ 2) definováno jako „soustavná činnost 

prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost  

za účelem dosažení zisku“ (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Dále je pojem podnikání v živnostenském zákoně vymezováno jako „živnost je 

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

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“ (SRPOVÁ, 

ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

1.1.1 Typy podnikání 

Každý podnikatel, který začíná s podnikáním, by měl mít svoji vizi a musí vědět, kam 

až chce své podnikání dosáhnout. Od toho se odvíjí typ podniku, který chce podnikatel 

vybudovat, jeho potenciál růstu, potřebný kapitál pro rozjezd své podnikání, finanční 

plán, organizační plán a strategie podniku. S vizí pak souvisí i dovednosti, schopnosti  

a zkušenosti, které podnikatel a jeho tým budou v budování podniku potřebovat. 

Podnikání můžeme rozdělit dle Amara Bhidého na základě jeho výzkumu v 500 

společnostech na tyto pět kategorií: 

 Podnikání jako životní styl (Life-style venture). Do této kategorie patří 

podnikatelé, kteří podnikají, protože nechtějí být zaměstnáni. Tito podnikatelé 

obsluhují na lokálním trhu, chtějí být svým vlastním pánem i za cenu, 

že zůstanou malým podnikem. 

 Zdrženlivé podnikání (Modest venture). Tito podnikatelé jsou o trochu 

úspěšnější než ti výše zmínění. Operují na větší část trhu a mají také více peněz, 
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avšak nepřekročují hranice regionu. Tento typ podniků se vyhýbá konkurenci 

větších hráčů, proto Bhidé ho nazval jako zdrženlivý podnikání. 

 Nadějné podnikání (Promising venture). Tato kategorie obsahuje podnikatelé, 

kteří jdou do podnikaní s jasnou vizí stát se jedničkou na lokálním nebo 

regionálním trhu. Aplikují agresivnější strategii pro získání a udržení zákazníků. 

Pracují neustále na zlepšování a na inovacích. Tito podnikatelé se vyhýbají 

cizímu financování a podnikají s minimální nejistotou. 

 Podnikání s potenciálem vysokého růstu (High-growth venture). Jen velmi 

málo podnikatelů se pouští do podnikání s potenciálem vysokého růstu. Tato 

kategorie se před začátkem do podnikání obětují hodně času do analýzy trhu, 

aby byli schopni identifikovat příležitost na trhu nebo vyvinout zcela nový 

produkt či technologii. Uřídit takový podnik vyžaduje profesionální vedení, 

jelikož největšími konkurenty jsou právě již zavedené firmy s profesionálním 

managementem.  

  Revoluční podnikání (Revolutionary venture). Tato kategorie patří 

revolučním podnikatelům a objevují se jednou, eventuálně dvakrát za deset let. 

Tito podnikatelé nejenže přicházejí na trh s novým produktem, ale vstupují na 

trh s kompletně koncepcí nového podnikání, že stávající firmy nejsou schopni 

konkurovat a postupně se vytrácejí z trhu (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 

2010). 

1.1.2 Podnikatel 

Dle obchodního zákoníku (§2, odstavec 2) podnikatelem je: 

 Osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 
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 Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

1.1.3 Životní cyklus podniku 

Životním cyklem podniku prochází každá firma, ať větší či menší a je to určitá stádie 

vývoje za dobu své existence. Jedním z nejznámější modelu je model, jehož autory jsou 

Danny Miller a Peter Friesen (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Model se skládá z pěti fází: 

 Fáze založení – zde existují pouze výdaje, podnik spotřebovává investice, 

 Fáze růstu – podnik už generuje příjem, ale výdaje převyšují tyto příjmy 

 Fáze stabilizace – podnik již generuje zisk, jelikož příjmy jsou vyšší jak výdaje 

 Fáze krize – příjmy klesají pod úroveň výdajů, podnik je ve ztrátě 

 Fáze zániku – podnik se nedokáže dostat přes krizi, podnik zaniká (SRPOVÁ, 

ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

  

Obrázek 1: Životní cyklus organizace (Zdroj: SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010, str. 42) 
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Podniky, které jsou na trhu již dlouhodobě, postupně střídají různé fáze. Řada podniku 

si zopakuje několik cyklů a ani po dlouhé době se nemusejí dostat do fáze zániku. 

Naopak existují podniky, kteří absolvují jeden průběh cyklu a zaniká. Hlavním úkolem 

manažerů na všech úrovních je zajistit podniku udržení se ve stabilizované fázi 

(SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

1.1.4 Právní formy podnikání 

Před zahájení podnikatelské činnosti si musíme zvolit vhodný typ právní formy. 

Podnikat můžeme jako fyzická osoba nebo právnická osoba (SRPOVÁ, ŘEHOŘ  

A KOLEKTIV, 2010). 

1.1.5 Podnikání fyzických osob 

V této oblasti se často potýkáme s pojmem „osoba samostatně výdělečně činná 

(OSVČ)“. Tento termín se používá v českých zákonech o dani z přijmů, v zákonech  

o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro fyzickou osobu, která má příjmy 

z podnikání nebo jiné samostatné vydělečné činnosti (SRPOVÁ, ŘEHOŘ  

A KOLEKTIV, 2010). 

K provozování podnikatelské činnosti je zapotřebí získat živnostenské nebo jiné 

oprávnění. Podle požadavků na odbornou způsobilost dělíme živnost na: 

Ohlašovací živnost – vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti 

prokazány výpisem ze živnostenkého rejstříku a dále se dělí na: 

 Volná živnost – k ziskání živnosti nepořebuje podnikatel žádnou odbornou 

způsobilost. Tato živnost má název „Výroba, obchod a služby neuvedené 

v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a podnikatel si vybírá ze seznamu 80 

činností, které činnosti bude vykonávat, 

 Řemeslná živnost – podmínka pro získávání řemeslné živnosti je výuční list, 

nebo maturita v oboru, nebo diplom v oboru, nebo šestiletá praxe v oboru. Patří 

sem napřiklad řeznictví, zednictví, montáž opravy a mnoho další, 
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 Vázaná živnost – k získání a provozování živnosti je nutné prokázat odbornou 

způsobilost, která stanovuje příloha živnostenského zákona (SRPOVÁ, ŘEHOŘ 

A KOLEKTIV, 2010). 

Koncesovaná živnost – živnostníci získávají živnost na základě správního rozhodnutí. 

Kromě splnění odborné způsobilosti musí být doložena i kladné vyjádření přislušného 

orgánu státní správy. Příkladem jsou pohřební služby, taxislužba nebo cestovní 

kanceláře (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

1.1.6 Podnikání právnických osob 

V případě, že zahájíme podnikání jako právnická osoba, bude z hlediska administrativy 

náročnější a v některé případě musíme skládat také základní kapitál. Všechny typy 

právnické osoby musí být zapsány do obchodního rejstříku. Obchodní zákoník definuje 

následující právnické osoby - osobní společnosti a kapitálové společnosti. (SRPOVÁ, 

ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

U obchodních společností se očekává osobní účast podnikatele na řízení společnosti a 

hlavně neomezené ručení společníků za závazky společnosti. Patří sem: 

 Veřejná obchodní společnost, zkratka veř. obch. spol. nebo v.o.s.; 

 Komanditní společnost, zkratka kom. spol. nebo k.s. (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A 

KOLEKTIV, 2010). 

Kapitálové společnosti. Společnící nebo zakladatelé skládají při založení firmy pouze 

povinnost vložit kapitál, jejich ručení za závazky společnosti je omezené. Kapitálové 

společnosti jsou: 

 Společnost s ručením omezeným, zkratka spol. s r.o. nebo s.r.o.; 

 Akciová společnost, zkratka akc. spol. nebo a.s. 

 Družstva. Další možnost právní forma v podnikatelské činnosti (SRPOVÁ, 

ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 
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Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je právní osoba, která se zakládá pouze za účelem 

podnikání. Zakladateli musí být minimálně dvě osoby (dvě osoby musí být po celou 

dobu existenci společnosti), a maximální počet zakladatelů není omezen. V.o.s. lze 

založit pouze uzavřením společenské smlouvy (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 

2010). 

Specifikace veřejné obchodní společnosti jsou: 

 Statutárním orgánem je každý ze společníků (jednají samostatně), 

 Nemusí se skládat základní kapitál, 

 zisk se rozděluje společníkům a až poté se zdaňuje sazbami určenými pro daň 

z příjmů, 

 každý ze společníků ručé za závazky podniku celým svým majetkem (SRPOVÁ, 

ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Komanditní společnost 

Komdanditní společnost je právní osoba, ve které působí komplementáři a komanditisté. 

Komplemetáři ručí celým svým majetkem a komanditisté ručí závazky společnosti do 

výše svého nesplaceného vkladu zapsané v obchodním rejstříku (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A 

KOLEKTIV, 2010). 

Specifika komanditní společnosti jsou: 

 Komplementáři jsou ve funkci statutárního orgánu a jejich postavení jsou 

obdobné společníků ve v.o.s. 

 Komanditista má přístup k účetnictvím a dalším důležitým údajům společnosti, 

ručí za závazky společnosti pouze do výše nesplaceného vkladu a nemůže ze 

společnosti vystoupit, 
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 Část zisku připadající na komanditisty se zdaňuje sazbou daně z příjmu pro 

právnické osoby (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Společnost s ručením omezeným 

Patří mezi kapitálové společnosti a společníci ručí pouze do výše nesplaceného vkladu. 

Společnost musí mít při založení a v průběhu trvání základní kapitál, který je 1 Kč. 

Společníky společnosti může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Společnost může 

být založena jen jednou osobou a může mít maximálně 50 společníků (SRPOVÁ, 

ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Specifikace společnosti s ručením omezeným jsou: 

 Nutnost složení základního kapitálu. Může se vkládat i nepeněžitý vklad 

(nemovitost, zásoby), ale musí jej ocenit soudní znalec. 

 Společenská smlouva musí být sepsána notářským zápisem. 

 Ne všichni společníci musí splňovat podmínky živnostenského zákona, stačí 

když jeden ze společníků splňuje tyto podmínky a povede tuto činnost. Ostatní 

společníci se můžou zaměřit na jiné činnosti. 

 Společnost se může založit i k nepodnikatelským účelům (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A 

KOLEKTIV, 2010). 

Akciová společnost 

Akciová společnost je druh korporace, jejíž základní kapitál se neskládá z podílů, ale 

z akcií. Akcie je cenný papír, se kterým je spojena práva akcionáře přiznaná mu 

zákonem a stanovami vůči akciové společnosti. Akciová společnost je právní osoba, 

jejímž statutárním orgánem je představenstvo (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 

2010). 

Specifika akciové společnosti jsou: 

 Nutný vysoký kapitál (2 000 000 Kč). 
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  Velmi komplikovaná a omezující právní úprava, a však akciové společnosti 

jsou velmi dobře vnímána obchodními partnery. 

 Má dobrý přístup ke kapitálu. 

 Zisk společnosti jsou zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené 

dividendy jsou dále zdaněny srážkovou daní. 

 Nutnost ověření účetní závěrky auditorem a jejich povinné zveřejňování 

(SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Družstvo 

Na rozdíl od obchodních společností, které se zakládají hlavně za účelem vytvářet 

maximální zisk, se družstva zakládají hlavně za účelem vzájemná podpora členů, 

v důsledku toho se v činnosti družstev vzájemně prolínají aspekty sociální a 

hospodářské. Pro družstva jsou charakteristické dobrovolnost a samosprávnost sdružení 

neuzavřeného počtu osob korporativního typu, které za společného úsilí svých členů 

provozuje podnik nebo jinou činnost za účelem uspokojování jejich hospodářských 

nebo sociálních cílů (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 

Specifika družstva jsou: 

 Společnost neuzavřeného počtu osob. 

 Povinnost pořádat členské schůze. 

 Členy družstva se mohou stát osoby již ve věku 15 let po skončení povinné 

školní docházky. 

 Každý člen družstvy má stejná práva a povinnosti, z družstva je možné vystoupit 

nejjednoduším způsobem ze všech obchodních společností. 

 Členové svým majetkem neručí, za závazky družstva se odpovídá pouze 

majetkem družstva (SRPOVÁ, ŘEHOŘ A KOLEKTIV, 2010). 
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1.2 Analýza trhu a konkurence 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu současného stavu podnikatelského 

sektoru ve městě Brno. K analýze vnitřního a vnějšího prostředí podniku můžeme 

využít hned několik významných nástrojů. Je doporučováno využít SLEPT analýzu  

či Porterův model pěti konkurenčních sil. Na závěr by měla být zpracována SWOT 

analýza, která vychází z předchozích analýz a zkoumá vnitřní a vnější prostředí jako 

celek (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

1.2.1 SLEPT analýza  

Analýza SLEPT se zaměřuje především na odhalení budoucího vývoje vnějšího 

prostředí firmy, v němž existují vývojové trendy, které pro firmy můžou znamenat buď 

hrozby  nebo  příležitosti. SLEPT  analýza  se  zabývá  analýzou pěti oblastí okolí firmy,  

a to: 

 S (social) – společenské a demografické faktory, 

 L (legal) – právní faktory, 

 E (Economic) – ekonomické faktory, 

 P (political) – politické faktory, 

 T (technological) – technologické faktory (ČERVENÝ, FICBAUER, 

HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Sociální/společenské faktory 

U společenských faktorů se doporučuje hodnotit tyto aspekty: 

 Hodnotové stupnice a postoje lidí (zákazníků, zaměstnanců, konkurentů, 

obchodních partnerů). Musíme tyto aspekty hodnotit ve vztahu k oblasti našeho 

podnikání. 

 Struktura populace a demografické faktory, včetně kvalifikační struktury a jejího 

vlivu na situaci na pracovním trhu. 
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 Životní styl a jeho změny. 

 Dále další faktory, které by mohli souviset se strategií firmy, jako například 

vývoj prostředí, zdravotní stav populace nebo dopravní infrastruktura 

(ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Právní faktory 

Podniky jsou z právního hlediska často do velké míry svazovány a limitovány různými 

zákony a předpisy. Proto je velmi důležitá dodržování platných zákonů, a i neúmyslné 

porušení zákonů by mohlo mít pro firmu katastrofální důsledky. Při SLEPT je nutné 

předvídat vývoj právních norem týkajících se podnikání firmy a následně vyhodnotit, 

zda podnik může něco získat z tohoto vývoje nebo naopak jestli podnik nečekají nějaké 

hrozby. Při zpracování této analýzy je důležité spolupracovat s kvalifikovaným 

právníkem, který je schopen v časovém horizontu strategie posoudit vývoj rozhodujích 

právních norem (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Ekonomické faktory 

Současný i budoucí stav podniku významným způsobem ovlivňuje situace podniků. 

Nejdůležitějšími faktory jsou: 

 Stadium hospodářského cyklu naší a světové ekonomiky (v jakém stadiu se 

ekonomika nachází), 

 politická situace a její vliv na ekonomiku, 

 hospodářská politika vlády (zvyšování/snižování daní, podporu podnikání), 

 monetární politika státu (nabídka peněz, úrokové sazby), 

  fiskální politika (daňové zatížení podniků, vládní výdaje), 

 míra inflace nebo deflace (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, 

KEŘKOVSKÝ, 2014). 
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Politické faktory 

Před zahájením podnikání je nutné sledovat také politické prostředí země, protože 

politická rozhodnutí můžou výrazně ovlivnit ekonomickou situaci země a podmínky pro 

podnikání. V této oblasti musíme zaměřit na volební programy současné vlády nebo 

záměry potenciálních vítězů příštích voleb. Dále je nezbytné sledovat změny podmínek 

zaměstnávání pracovníků, na rizika války nebo embargy, nepokoje nebo přírodní 

katastrofy (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Technologické faktory 

Poslední z faktorů, které musíme při formulaci strategie respektovat, jsou technologické 

faktory. Mohou generovat pro podniky významné příležitosti či hrozby. Řadíme sem 

například nové technologie, které firmy můžou uplatnit při vývoji, výrobě a distribuci 

svých výrobků nebo služeb. Moderní technologie může také zefektivnit komunikaci se 

zákazníky nebo pracovníky, dále může pozitivně ovlivňovat podmínky výkonu práce 

(ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

1.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Porterova analýza slouží pro zmapování konkureční pozice firmy v odvětví. Tato 

metoda je založená na myšlence, že konkurenční pozice firmy a její postavení v určitém 

odvětví jsou určovány působením následujích pěti faktorů: 

 Vyjednávací síla zákazníků, 

 vyjednávací síla dodavatelů, 

 hrozba vstupů nových konkurentů, 

 hrozba substitutů, 

 konkurence v odvětví (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, 

KEŘKOVSKÝ, 2014). 
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Obrázek 2: Porterův model pěti konkurenčních sil (Zdroj: VÁCHAL, VOCHOZKA, 2013, s. 404) 

Vyjednávací síla zákazníků 

Musíme si uvědomit heterogenita na trhu výrobků a služeb, každý zákazník má své 

vlastní potřeby, požadavané kvality výrobků (služeb). Zákazník má velkou vyjednávací 

sílu, pokud: 

 Malý počet odběratelů, 

 malé množství odběratelů kupuje většinu výstupu, 

 výrobek je standardizovaný – může kdykoliv přejít k jinému dodavateli 

Naopak, vyjednávací síla odběratelů je malá, když: 

 Jeden výrobce má na trhu velmi velký podíl, 

 existují velké náklady na změnu dodavatele. 

Pomocí těchto bodů můžeme obecně charakterizovat vyjednávací síla zákazníků 

(ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 
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Vyjednávací síla dodavatelů 

V každém průmyslovém odvětví vyžaduje produkce zdroje – pracovní sílu, materiály, 

polotovary. Tak se vytváří vztah mezi dodavatelem a odběratelem – zásobovací řetězce. 

Dodavatelé mají velkou vyjednávací sílu, pokud nastane alespoň jedna z následujích 

podmínek: 

 Na trhu existuje malé množství dodavatelů, 

 odběratelé bez produktů od dodavatelů by museli zastavit produkci, 

 odběratelé jsou pouze druhořadé zákazníky dodavatelů, 

 možnost sjednocení dodavatelů ve větší celky (ČERVENÝ, FICBAUER, 

HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Konkurence v odvětví 

Podniky v ekonomickém prostředí zapasí mezi sebou o konkurenční výhodu. Podnik 

získá konkurenční výhodu, pokud dokáže dodat stejně kvalitní výrobek či službu jako 

konkurence s nižšími náklady nebo kvalita jeho výrobků (služeb) je vyšší než kvalita 

produktů konkurence. Firmy se snaží získat co největší podíl na trhu, a používají k tomu 

metody, jako jsou například technologické inovace, reklamní bitvy, nové výrobky, nižší 

ceny nebo lepší zákaznické služby (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, 

KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Hrozba vstupů nových konkurentů 

Podnik musí při analýze konkurenčního prostředí taky sledovat potenciální konkurenci, 

hlavně u odvětví, kde se vyskutuje vysoká ziskovost. Vstup nových firem na trh 

omezuje mnoho bariér. Mezi bariéry řadíme: 

 Regulace vlády, 

 know-how a patenty, 

 nutná aktiva pro vstup na trh, 
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 loajalita zákazníků ke stávajícím značkám (ČERVENÝ, FICBAUER, 

HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

Hrozba substitutů 

Substituty jsou produkty, které jsou z jiného průmyslového odvětví, ale dokáží daný 

produkt nahradit. Tyto substituy mají stejnou funkci, ale jsou postaveny na jiné 

technologii (ČERVENÝ, FICBAUER, HANZELKOVÁ, KEŘKOVSKÝ, 2014). 

1.2.3 SWOT analýza 

Cílem SWOT analýzy je shrnout obsah dílčí analýzy a sestavit „celkové shrnutí“. 

SWOT analýza je zkratka anglických slov Strenght (přednosti, silné stránky), Weakness 

(nedostatky, slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby) (KORÁB, 

REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

Silné a slabé stránky jsou interní faktory. Podnik tyto faktory můžou do určité míry 

kontrolovat a můžou je samy ovlivňovat (např. manažerské schopnosti, konkurenční 

výhody podniku) (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

Příležitosti a hrozby vyplývají z externích vlivů, které samy o sobě nedokážeme ovlivnit, 

avšak chování (záměr) podniku můžeme ovlivnit tak, aby tyto vlivy podniku co nejvíce 

pomohlo. Jsou to například (politika státu, míra růstu konkurence v oboru) (KORÁB, 

REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

1.3 Podnikatelský plán 

Podniktelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, který slouži jak pro 

externí investory, tak i pro majitele firmy. Jsou zde popisovány nejdůležitější vnější a 

vnitřní faktory související se založení a chodem podniku. Poskytuje nám informace pro 

porovnání podnikatelské plány s realitou. V případě, že se plán liší s realitou, tak 

identifikovat odlišná místa a příčina odlišení. (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 

2007). 
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1.3.1 Struktura podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je vhodné sestavit při založení podniku nebo při důležitém 

rozhodování o budoucí cestě podniku. Kvatlitně zpracovaný podnikatelský plán by tedy 

měl mít nejvyšší prioritu. Nemělo by se jednat jen o „kus papíru“, ale spíše by měl plnit 

důležité úkoly. V literatuře se uvádí velké množství struktur podnikatelského plánu. 

Obecně lze říci, že by podnikatelský plán měl mít následující strukturu: 

 Titulní strana, 

 exekutivní souhrn, 

 analýza trhu, 

 popis podniku, 

 výrobní nebo obchodní plán, 

 marketingový plán, 

 organizační plán, 

 hodnocení rizik, 

 finanční plán, 

 přílohy (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

1.3.2 Titulní strana 

Na začátku podnikatelského plánu jsou uvedeny informace jako sídlo a název 

společnosti, jméno autorů, zakladatelů. Dále by zde mělo být prohlášení ohledně 

obchodního tajemství, důvěryhodnosti informací a zákaz používání bez souhlasu autora 

dokumentů. (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

1.3.4 Analýza trhu 

Prvotní úvaha o založení podniku je naše analytická činnost, která se zabývá oblastmi a 

problémy související s podnikáním, ale ve formě málo struktované nebo uspořádané. 
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K založení kvalitního podnikatelského plánu bude nutné účelnou analýzu záměru 

výrazně zdokonalit, prohloubit. Následné výstupy musíme dát do formalizované podoby 

jak pro tvorbu podnikatelského plánu, tak i pro další využití jako manažerského nástroje 

(WUPPERFELD, 2003).  

Analýza v realitě je zpřesnění vstupů (i odhadů) nutné k rozhodování o založeném 

podniku. Analýzu je dobré rozlišit na vnitřní a vnější prostředí a běžně se používají tyto 

analytické nastroje (SWOT, SLEPT, porterův model konkurenčních sil) a 4P 

marketingového mixu. Musíme si však uvědomit, že žádný nástroj postup či metodika 

nemůže nahradit komplexnost lidského uvažování v souvislostech a podnikatelskou 

kreativitu (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

1.3.5 Popis podniku 

V této části podnikatelského plánu se uvádí, na čem stojí celý podnikatelský plán. Je 

nezbytné, aby byla potenciálnímu investorovi nastíněna představa o velikosti podniku. 

Tato část definuje zákonnou formu námi zakládaného podniku a jeho klíčové živnosti, 

díky které bude zajišťovat svoje výnosy a zisky. Dále se v něm definuje vize pro podnik, 

jeho strategie, cíle a cesty k jejich dosažení (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 

2007). 

V této části podnikatelského plánu jsou nejdůležitějšími prvky: 

 Výrobky nebo služby, 

 umístění / lokalita a velikost podniku, 

 přehled personálu podniku / organizační schéma, 

 kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 

 znalostní vybavení, předchozí reference a praxe podnikatele (KORÁB, 

REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 
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1.3.6 Výrobní plán 

Jedná-li se o podnik výrobního charakteru, bude zapotřebí sestavit příslušný plán, který 

by vystihoval výrobní proces. Pokud bude část výroby objednávána jinde, plán by měl 

obsahovat informace o tom, kdo jsou soubdodavatelé včetně příčin jejich výběru. 

V případě že podnikatel bude část výroby realiovat sám, musí zde být uveden seznam 

potřebných strojů a zařízení, používané materiály a jejich dodavatelé (HISRICH, 

PETERS, 1996). 

Není-li podnik výrobního charakteru, ale jedná se o maloobchodní prodejnu nebo 

posyktování služeb, bude se tato část nazývat „obchodní plán“. Bude obsahovat 

informace o nákupu zboží služeb, potřebné skladovací prostory atd. (HISRICH, 

PETERS, 1996). 

1.3.7 Marketingový plán 

Marktingový plán bývá z pohledu investorů vnímán jako nejdůležitější součást úspěchu 

podniku. V této části je popsána, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 

distribuovány a oceňovány. Jsou zde uvedeny také odhady objemu produkce nebo 

služeb, ze kterých se dá pak odhadnout rentabilita podniku (HISRICH, PETERS, 1996). 

1.3.8 Organizační plán 

Tato část podnikatelského plánu popisuje forma vlastnictví nového podniku, to 

znamená, že se jedná o osobní vlastnictví, partnership nebo obchodní společnost. 

V případě partnerství je nutné uvést příslušné smluvné podmínky a v případě obchodní 

společnosti se uvádějí údaje o managementu podniku a dále dle přislušné právní formy 

údaje o obchodních podílech. Musí se určit nadřazenost a podřízenost vedení, které 

výplývá z organizační struktury podniku (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

1.3.9 Hodnocení rizik 

Každý nový podnik musí počítat s potenciálním rizikem vyplývající z daného odvětví a 

konkurenčního prostředí. Největší rizika pro podnik mohou plynout z reakce 

konkurentu, ze slabých stránek marketingu nebo z technologického vývoje. Podnikatel 

musí důkladně tyto rizika analyzovat a mít alternativní strategie pro případ, že se 

projeví některé z výše uvedených rizik. Tyto opatření znamenají pro potenciálního 
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investora to, že si je podnikatel vědom takových rizik a je připraven jim v případě 

potřeby čelit (HISRICH, PETERS, 1996). 

1.3.10 Finanční plán 

Finanční plán určuje objemy investic, které potřebuje nový podnik a taky ukazuje, jak je 

podnikatelský plán ekonomicky reálný jako celek (HISRICH, PETERS, 1996).  

Finanční plán se zabývá třemi oblastmi. V první části jsou předpovězeny příjmy a 

výdaje alespoň na tři roky. Jsou zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 

Druhá část finančních informací pokrývá vývoj hotovostních toků v příštích třech letech. 

Poslední část je odhad bilance (rozvahy), která poskytuje informaci o finanční pozici 

podniku k určitému datu. Shrnuje aktiva i závazky podniku, investice, vložené do něj 

podnikatelem nebo jinými společníky (HISRICH, PETERS, 1996). 

1.3.11 Přílohy 

Jedná se o podpůrnou dokumentaci. Jsou zde veškeré informativní materiály, které 

nebyly zapotřebí začlenit do vlastního textu. V textu by měly být odkazy na jednotlivé 

přílohy (KORÁB, REŽNÁKOVÁ, PETERKA, 2007). 

1.4 Účetnictví 

Jedná se o ekonomickou disciplínu, která má za úkol zachycovat informace o finanční 

situaci podniku a jeho výsledku hospodaření za dané časové období. Je založen na 

přesně stanovených a obecně založených zásadách, které poskytuje svým uživatelům 

věrný obraz skutečnosti. Klade důraz na věrné zobrazení majetkové, finanční a 

důchodové stránky účetní jednotky (KOVANICOVÁ, 2012). 

1.4.1 Cíl a funkce účetnictví 

Cílem účetnictví je kvalitně podávat stav, který v maximální míře uspokojí informační 

potřeby uživatelů účetních informací (je velký rozdíl mezi informačními požadavky 

manažerskými, které slouží pro management při řízení podniku a informačními 

požadavky finančního úřadu k účelům vyměření daňové povinnosti). Právě kvůli 

různorodosti těchto informačních potřeb bylo nutné účetnictví rozdělit na oblast 

manažerského a finančního účetnictví (LANDA, 2011). 
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1.4.2 Finanční účetnictví 

Informace z finančního účetnictví využívá jak management, tak i externí subjekty jako 

jsou banky, obchodní partneři, stát a jeho orgány, zaměstnanci nebo širší veřejnost). 

Tyto vnější uživatelé používají tyto informace k jejich rozhodování. Poskytují 

informace o podniku jako celku, to znamená o stavu jeho majetku, pohledávky a 

závazky, jeho kapitál, ale také udává informace o jeho nákladech, výnosech a jeho 

hospodářském výsledku. Finanční účetnictví obsahuje účetní závěrky, které tvoří účetní 

výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled cash flow a přehled o změnách vlastního 

kapitálu) a přílohy k účetním výkazům (LANDA, 2008). 

1.4.3 Manažerské účetnictví 

Manažerské účetnictví dává vedení podniku ekonomické informace, které potřebují pro 

jejich rozhodování a ke kontrole vývoje podniku. Do manažerského účetnictví 

zahrnujeme zejména: kalkulace, soustava rozpočtů a finančních plánů, různé nástroje 

pro zobrazení interních ekonomických informací atd. (LANDA, 2008). 

1.4.4 Účetní jednotka 

Osoba, která podléhá zákonu o účetnictví. Za účetní jednotku považujeme: 

a) PO, které mají sídlo na území České republiky,  

b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou 

činnost podle zvláštních právních předpisů, 

c) ostaní fyzické osoby, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty 

(včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu) v rámci jejich 

podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kaleendářní rok částku 25 

mil. Kč a to od prvního dne kalendářního roku, 

d) fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku, 

e) fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, 

f) fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis, 

g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní 

subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto 

sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), 

h) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu (RYNEŠ, 2017). 



35 

 

1.4.5 Účetní období 

Účetní období se definuje jako neptržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Může to být tedy 

buď kalendářní rok nebo hospodářský rok (může začít pouze prvním dnem jiného 

měsíce, než je leden). Účetní období je časové období, kde probíhají běžné účetní 

operace a na jeho konci se sestavuje účetní uzávěrka (LANDA, 2011). 

1.4.6 Účetní zásady 

Účetní zásady jsou obecně uznávané a praxí všeobecně přijímané postupy, které ve 

svém celku vedou k realizaci cíle účetnictví, a to podávat věrný a poctivý obraz o 

předmětu účetnictví (LANDA, 2011). 

Mezi účetní zásady patří především: 

 Věrné a poctivé zobrazení skutečnosti, 

 zásada bilanční kontinuity, 

 zásada stálosti metod, 

 zákaz kompenzace (vzájemného zúčtování), 

 zásada oceňování v historických cenách, 

 zásada opatrnosti, 

 zásada nezávislosti účetních období (LANDA, 2011). 

1.4.7 Daňová evidence 

Daňová evidence poskytuje podnikateli informace k evidenci majetku a závazků pro 

účely stanovení základu daně z příjmů fyzických osob. Obsahuje údaje o příjmech a 

výdajích v členěním potřebném pro zjištění základu daně a stav majetku a závazcích 

(PILÁTOVÁ, 2003).  
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Záměrem mé práce je otevření nového účetního kanceláře po Vietnamskou komunitu 

působící na jihomoravském kraji. Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu 

současného stavu podnikatelského sektoru v městě na jihomoravském kraji. Pro analýzu 

budou použity tři velmi často používané, a dokonce i v některých ohledech podobné, 

modely, a to Porterova analýza pěti sil, PEST analýza a SWOT analýza. Součástí této 

kapitoly jsou výsledky dotazníkového šetření společně s grafickým znázorněním. 

2.1 SLEPT analýza  

Tato analýza se zabývá vnějším (externím) okolím podniku. SLEPT analýza zkoumá 

okolí podniku v pěti strategických segmentech, na které se dále více zaměříme. 

2.1.1 Sociální faktory 

Počet registrovaných ekonomických subjektů v ČR 

Klienty společnosti budou především podniky a podnikatele malého a středního rozsahu. 

Počet ekonomických subjektů se na konci roku 2017 zvýšil o více 150 tisíc oproti roku 

2013. Vyplývá to ze statistik českého statistického úřadu (ČSÚ, 2018). 

Tabulka 1: Počet registrovaných ekonomických subjektů v ČR v letech 2013-2017 (Zdroj: vlastní 

zpracování, ČSÚ) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Fyzické osoby 
1 784 155 1 833 441 1 868 632 1 894 086 1 938 739 

Obchodní společnosti, 
družstva a státní podniky 

910 582 900 018 900 321 913 446 909 933 

Celkem 
2 694 737 2 733 459 2 768 953 2 807 532 2 848 672 
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Graf 1: Výcoj počtu jednotek v registru ekonomických subjektů v letech 2013-2017 (Zdroj: vlastní 

zpracování, ČSÚ) 

 

 

Počet registrovaných ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji 

Pro podnik je velmi důležitý počet registrovaných subjektů v Jihomoravském kraji, 

který činí k 31.12.2017 314 742 subjektů zapsaných v registrů ekonomických subjektů 

(RES). Proti konci roku 2016 se počet ekonomických subjektů zvýšil o 4 956 jednotek, 

tj. p 1,6 % (ČSÚ, 2018). 
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Tabulka 2: Počet registrovaných ekonomických subjektů v Jihomoravském kraji v letech 2013-

2017 (Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Fyzické osoby 
194 364 199 547 205 662 208 863 212 189 

Obchodní společnosti, 
družstva a státní podniky 

101 159 100 657 99 067 100 923 102 553 

Celkem 
295 523 300 204 304 729 309 786 314 742 

 

 

 

Graf 2: Vývoj počtů ekonomických subjektů se sídlem v Jihomoravském kraji v letech 2013-2017 

(Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ) 

 

 

Počet cizinců s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství 

Z tabulky č. 3 můžeme vyčíst, že počet cizinců v ČR s platným živnostenským 

oprávněním je kolem 85 tis. subjektů. Z toho má Vietnam největší procentní podíl, 

vyplývá to ze statistik českého statistického úřadu (ČSÚ). V roce 2016 klesl počet 

Vietnamců s platným živnostenským oprávněním oproti roku 2013 o 2 670. Důvodem 

bude zřejmě velká konkurence na českém trhu a menší živnostníci se nedokázali 

prosadit na tomtu trhu (ČSÚ, 2018). 
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Tabulka 3: Počet cizinců s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 

2013-2016 (Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ) 

 

  2013 2014 2015 2016 

Cizinci celkem  85 887 83 569 83 862 85 628 

Vietnam 25 085 23 964 22 928 22 415 

 

 

Graf 3: Vývoj počtu cizinců s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství v letech 

2013-2016 (Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ) 

 

2.1.2 Legislativní faktory 

Firmy podnikající na území na území České republiky podléhají zákonům, vyhláškám, 

nařízení vlády a jiným právním normám dané země, kterými se musí řídit a respektovat 

je. Mezi obecné platné právní předpisy, kterými se musí daná firma řídit patří například: 

- Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů  

- Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů a ve znění pozdějších předpisů 

Jako nejnovější nařízení z EU je obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli 

GDPR (General Data Protection Regulation). Je to dosud nejvíce ucelený soubor 

pravidel na ochranu dat na světě. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo 
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zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, 

které působí na evropském trhu.  

2.1.3 Ekonomické faktory 

Mezi nejsledovanější ukazatele z ekonomických faktorů se řadí míra inflace a vývoj 

hrubého domácího produktu (HDP). Inflace je znehodnocení peněz. Při vysoké míře 

inflace ve státě se snižuje kupní síla peněz a tím dochází k horší ekonomické situaci. 

Česká národí banka se dlouhodbě snaží o cenovou stabilitu ve státě, proto aplikuje 

cílování inflace. Vývoj míry inflace v letech 2013 – 2017 můžeme sledovat 

v následujícím grafu. 

 

Graf 4: Míra inflace v letech 2013-2017 (Zdroj: vlastní zpracování, ČSÚ) 

 

Míra inflace od roku 2013 do roku 2015 klesala, což byl pro ekonomiku přiznivý jev. 

V roce 2016 byla zaznamenána mírný růst inflace z 0,3 % na 0,7 %. V roce 2017 rostla 

inflace prudce na 2,5 %. Musíme však říci, že tato míra stále není příliš vysoká a podle 

makroekonomických ukazatelů se ekonomice daří (ČSÚ, 2018). 

 

Hrubý domácí produkt 

Další ukazatel, který se určuje výkonnost ekonomiky státu je hrubý domácí produkt. 

Z následujícího grafu č.5 můžeme vyčíst vývoj HDP v letech 2013 – 2017.  
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Graf 5: Vývoj HDP v letech 2013 – 2017 (Zdroj: vlastní zpracování dle kurzy.cz, 2018) 

 

Z grafu je patrné, že nejvyššího hrubého domácího produktu ekonomika dosahovala 

v roce 2017. Za celý rok 2017 tuzemská ekonomika vzrostla o 4,6 procenta. Výsledek 

růstu ekonomiky Česka vyšel mírně nad očekáváním centrální banky. Ta v únorové 

makroekonomické prognóze předpovídala pro rok 2017 růst o 4,5 procenta (Kurzy.cz, 

2018).  

2.1.4 Politické faktory 

Politickou situaci v ČR nelze hodnotit jako stabilní, vládnoucí politické strany se 

obměňují, stejně tak se proměňuje situace na regionální úrovni. Za současné vlády lze 

očekávat mnohé změny v zákonech týkajících se podnikání firem. Neustále dochází 

k novelizacím a změnám daňové a účetní legislativy, která vyžaduje neustálé 

aktualizace informací v tomto oboru. V případě nedodržení termínů hrozí vysoké 

sankce, penále a úroky ze strany státních institucí.  

2.1.5 Technické faktory 

Technické faktory není pro tento podnik velmi podstatné. Firma bude potřebovat účetní 

software pro vedení účetnictví a daňové evidence, na trhu existuje mnoho alternativních 

dodavatelů. V důsledku častých změn v legislativě musí software umět aktualizovat na 

tyto změny. Pro komunikaci s klienty bude společnost potřebovat běžné komunikační 

kanály jako email, sociální sítě nebo mobilní síť. 

 



42 

 

 

Zhodnocení SLEPT analýzy 

Tabulka 4: Zhodnocení SLEPT analýzy (Zdroj: vlastní zpracování) 

Oblast/poznatky Negativní Pozitivní 

Sociální 

kleasjící počet 

Vietnamských podnikatelů 

Stoupající počet 

ekonomických subjektů v 

ČR 

Legislativní 

velký počet zákonů, 

vyhlášek a nařízení, které 

podnik musí dodržet, 

GDPR, x 

Ekonomická x 

Míra růstu HDP, přiznivá 

míra inflace 

Politická nestabilní politická situace x 

Technologická x 

Zvyšující úroveň účetních 

softwarů 

2.2 Porterův model pěti sil – analýza současné konkurence 

Porterův model pěti sil je rozdělen na pět na sobě závislých segmentů, jimiž je 

konkurenční prostředí, hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba vzniku substitutů, síla 

kupujících a síla dodavatelů. 

2.2.1 Konkurenční prostředí 

Konkurence v oboru, ve kterém je zaměřená moje diplomová práce, tedy vedení 

účetnictví a daňového poradenství, je ve velmi intezivní oblasti a v tomto obru se lze 

odlišit od konkurence velmi obtížně. 

Jelikož se firma bude zaměřovat hlavně na Vietnamskou komunitu, budu analyzovat 

pouze konkurenty, kteří taky poskutují tyto služby jenom pro Vietnamskou komunitu. 

V jihomoravském kraji se nachází 4 potenciální konkurenti, kteří poskytují stejnou 

službu. 

Ing. Nghia Van Tran 

Pan inženýr Tran se zabývá vedením účetnictví pro Vietnamskou komunitu již od roku 

2002 a v této branži pracuje ze všech konkurentů nejdelší dobu. Kancelář má 
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v soukromém areálu na adrese Olomoucká 65, v Brně. V Brně se tento areál nazývá 

jako „malý Vietnam“. Je to velkotržnice, kde se odehrávají nejen každodenní obchody, 

ale i významné slavnostní události. Toto místo funguje pro Vietnamce něco jako 

meeting point, takže mít kancelář zde je ideální místo. Pan Ing. Tran nijak nepropaguje 

své služby, funguje zejména na doporučení a zrovna doporučení je u Vietnamské 

komunity nejdůležitější. Největším záporem zde vnímám to, že pan Ing. Tran má už 

moc zákazníků a jeho kvalita práce se za poslední let mnoho zhoršila. 

Ing. Thanh Tan Han 

Jako druhý největší konkurent v této branži vnímám pan Ing. Han Thanh Tan. Účetní 

službu poskytuje od roku 2007 a má taky velmi dobrou pověst u Vietnamských 

podnikatelů. Pan Ing Han má taky velmi bohatou klientskou základnu. Kancelář má na 

adrese Olomoucká 61a, Brno a stojí na soukromém areálu VINAMO. Toto místo je 

Vietnamskou komunitu v Jihomoravském kraji druhý meeting point. Vše, co se pojí 

s Vietnamskou kulturou, najdete taky v tomto areálu. Stejně jako konkurent č.1, i tady 

pan Ing. Han nemá žedné propagace a funguje taky na bázi doporučení. 

Van Hung Vu 

Třetím konkurentem je pan Vu, který je ze všech konkurentů nejmladší a taky působí 

v téhle branži nejkratší dobu. Živnostenské oprávnění na vedení účetnictví má od roku 

2015. Kancelář má taky na adrese Olomoucká 61a, ve Vietnamské velkotržnici 

VINAMO. Pan Vu pracuje na stejné bázi jako předešlí 2 konkurenti, své služby 

nepropaguje a zákazníky získává na doporučení. Má nejmenší klientskou základnu. Na 

trh se snaží prorazit tím, že své služby nabízí za nižší cenu než konkurence.  

Le Manh Cuong 

Posledním konkurentem je pan Le, který jako jedniný nemá kancelář v Brně, ale svoji 

kancelář má ve Znojmě. Sto procent jeho práce je z domova a vede si tzv. homeworking. 

Klientskou základnu má především ze Znojma a také nijak nepropaguje své služby. 
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2.1.2 Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstup na trh v tomto odvětví není velmi náročný, nejsou zde ani žádné bariéry, stačí mít 

3 roky praxe s vedením účetnictví a můžete si založit živnost na vedení účetnictví. Co 

se týče kapitálové náročnosti, tak taky není příliš velká.  

Chtěl bych ale zdůraznit, že firma má v úmyslu se zaměřit hlavně na Vietnamskou 

komunitu, kde vstup na trh už není tak jednoduchý. Za prvé je důležitý jazyk, jelikož 

bez znalostí Vietnamského jazyka bude působit jazyková bariéra mezi poskytovatelem a 

odběratelem. Dále si Vietnamští klienti velmi váži Vietnamskou kulturu a poskytovatel 

by měl také znát dobře Vietnamskou kulturu, jinak se zákazníkem těžko najdou 

společnou řeč. Co je ale nejdůležitější, že v tomto oboru jsou velmi důležité znalosti a 

zkušenosti účetní a daňové problematiky, které jsou za poslední roky velmi obtížné. 

2.2.3 Hrozba vzniku substitutů 

Konkurence v daném odvětví na českém trhu je dosti vysoká, substituty určitě existují. 

Společnost by se měla zaměřit co nejvíce na požadavky zákazníka a poskytnout 

zákazníkovi služby na míru. V tomto oboru se lze odlišit od konkurence velice obtížně. 

2.2.4 Vyjednávací síla kupujících 

Klienti společnosti budou podnikatelé a firmy malého a středního rozsahu 

z Jihomoravského kraje. Společnost by měla udržovat dlouhodobý vztah s klientami. 

Ceny služeb budou fixně stanoveny, proto vyjednávací síla zákazníků bude velmi nízká.  

2.2.5 Vyjednávací síla dodavatelů 

V daném odvětví nebude velmi vysoká závislost na dodavatelích. Mezi dodavatele 

můžeme zařadit pronajímatele kancelářských prostor, ekonomického softwaru nebo 

internetu. Dále můžeme zařadit některé externí služby jako jsou např. externí daňoví 

poradci. Ceny jsou stanoveny dodavatelem, avšak v těchto oblastech existuje mnoho 

alternativních dodavatelů a existují velmi nízké náklady na změnu dodavatele. 

Vyjednávací síla dodavatelů je tedy nižší. 
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Zhodnocení analýzy Porterova modelu konkurenčních sil 

Tabulka 5: Zhodnocení analýzy Porterova modelu konkurenčních sil (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Oblast/poznatky Negativní Pozitivní 

konkurenční 

prostředí velká konkurence 

nulová propagace služeb 

konkurentů 

Hrozba vstupu 

nových 

konkurentů 

nulová bariéra, nízká 

kapitálová náročnost 

nutná znalost 

vietnamského jazkya 

Hrozba vzniku 

substitutů 

těžce se dá odlišit od 

konkurence x 

Vyjednávací síla 

kupujících x 

široká škála odběratelů, 

ceny jsou fixně stanoveny-

malá vyjednávací síla 

kupujících 

Vyjednávací síla 

dodavatelů X 

nízké náklady na změnu 

dodavatele, vysoký počet 

alternativních dodavatelů 

2.3 Dotazníkové šetření 

Před přistoupením k sestavení samotného podnikatelského plánu bych chtěl zjistit 

potřebu vietnamských podnikatelů v oblasti využívání externích služeb účetnictví. 

Zvolil jsem způsob získávání informací pomocí standardizovaného dotazníku (písemná 

forma), jelikož tento způsob je časově nenáročný a nízkonákladový. Dotazník jsem 

rozesílal v písemné formě všem podnikatelům, a to na vietnamské tržnici v Brně a taky 

jsem objížděl vietnamské obchody v Brně.  

Dotazník byl sestaven ve Vietnamštině, jelikož respondenti byli z vietnamské komunity. 

Jedná se hlavně o majitele klasických obchodů a obchodníků. 
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2.3.1 Metodologie výzkumu 

Oblast výzkumu: Výzkum potřeb vietnamských podnikatelů v oblasti využívání 

externích služeb účetnictví 

Centrální výzkumná otázka: Jaké jsou preference vietnamských podnikatelů působící v 

Jihomoravském kraji v oblasti využívání externích účetních služeb? 

Výzkumná strategie: deduktivní přístup, kvantitativní 

Průzkum/šetření (survey) - deduktivní přístup 

Metody: Dotazování 

Cíle: Pomocí dotazníku zjistit, jaké služby nebo produkty chybí vietnamským 

podnikatelům v daném oboru na daném trhu a následná aplikace do podnikatelského 

plánu. 

2.3.2 Časový harmonogram přípravy dotazníku 

01.12. – 31.12.2017   Zjišťování potřebných údajů k sestavení dotazníků 

01.01. – 15.01.2018   Příprava dotazníkového šetření 

15.01. – 28.02.2018   Sběr informací 

01.03. – 15.03.2018   Vyhodnocení dotazníkového šetření 

2.3.3 Výběr vzorků respondentů: 

Snažil jsem se zjistit, jaký je přesný počet vietnamských podnikatelů v Jihomoravském 

kraji. Psal jsem na ČSÚ, RES ČSÚ i na Krajský úřad. Nikde jsem nemohl dohledat 

přesný počet vietnamských podnikatelů v Jihomoravském kraji.  

Avšak jsem našel, jaký je celkový počet Vietnasmkých spoluobčanů s platným 

živnostenským opravněním. V roce 2016 toto číslo činilo 22 415 subjektů v celé ČR. 

Dále jsem si hledal, kolik je počet podnikatelů v České Republice a v Jihomoravském 

kraji. Našel jsem, že v Jihomoravském kraji působí zhruba 11 % podnikatelů 
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z celkového počtu podnikatelů v ČR. Z toho jsem si vyvodil, že počet Vietnamských 

podnikatelů v Jihomoravském kraji bude činit taky kolem 11 %.  

Celkový počet Vietnamských podnikatelů v Jihomoravském kraji činí tedy 2 465 

subjektů. Toto číslo bude činit hodnota základního souboru. Dotazník jsem předal 258 

podnikatelům, kteří působí v Jihomoravském kraji, zpátky se mi dostalo 154 dotazníků. 

Návratnost je tedy 60 %. 

Následně je nutné určit minimální velikost vzorku. K tomuto účelu je vhodné využít 

Slovinova vzorce, který vypadá následovně: 

 

n ... minimální velikost vzorku 

N ... základní soubor 

e ... interval spolehlivosti 

Při výpočtu jsem zvolil interval spolehlivosti 10 %, z důvodu, že se zdá býti 

nerealistické snažit se zajistit více než čtvrtinovou návratnost ze základního souboru. 

Hodnotu minimální velikosti zjistím dosazením do vzorce: 

 

Bylo tedy zjištěno, že minimální požadovaná návratnost je 97 dotazníků, které dosahuji. 
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2.3.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Způsob vedení účetnictví 

První 2 otázky byli vyřazovací otázky, pomocí které jsem chtěl vyřadit podnikatele, 

které nemají vůbec zájem o externí služby v oblasti účetnictví. V první otázce bylo 

zjištěno, že přes 94% respondentů využívá externích služeb účetnictví, 3% respondentů 

si zaměstnává vlastního účetního a přes 2% si vede sám účetnictví. 

V druhé otázce bylo potvrzeno, že 100 % respondentů by měla zájem využívat 

outsourcingových firem. 

Tabulka 6: Způsob vedení účetnictví jednotlivých respondentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 
Absolutní četnost relativní četnost 

Vedu si sám účetnictví 4 2,60% 

Zaměstnávám si vlastního 

účetního 
5 3,25% 

Využívám služeb 

externích firem 
145 94,15% 

Celkem 154 100% 

 

Zájem o externích službách v oblasti účetnictví 

Všechny respondenty odpověděli, že by měli zájem o externí služby účetnictví. 

Tabulka 7: Zájem respondentů o služby účetnictví (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Absolutní četnost relativní četnost 

Ano 154 100% 

Ne 0 0% 

Celkem 154 100% 
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Právní subjektivita 

Touhle otázkou jsem se snažil zjistit, jaká je právní subjektivita podnikatele. Pomocí 

toho zjistím, jaká druh agendy musí firma vést. Z tabulky můžeme říci, že 90 

respondentů je FO, takže mají na výběr mezi daňovou evidenci a podvojné účetnictví. 

Zbývajích 64 respondentů je společnost s ručením omezeným a mají povinnost 

podvojné účetnictví. 

Tabulka 8: Právní subjektivita Vietnamských podnikatelů v JMK (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Absolutní četnost relativní četnost 

Fyzická osoba 90 58,45% 

Společnost s ručením 

omezeným 
64 41,55% 

Jiná 0 0% 

Celkem 154 100% 

 

 

Graf 6: Právní subjektivita Vietnamských podnikatelů v JMK (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Kolik by byli Vietnamští podnikatelé v Jihomoravském kraji zaplatit za externího 

služby účetního 

Přes 44% respondentů odpovědělo, že měsíčně jsou ochotni zaplatit 1 000 – 2 500 Kč 

za externího služby účetníctví. Přes 7 000 Kč za měsíc odpovědlo jenom 5 respondentů. 

Tabulka 9: Kolik by byli Vietnamští podnikatelé v Jihomoravském kraji zaplatit za externího 

služby účetního (Zdroj: vlastní zpracování) 

  Absolutní 
četnost 

Relativní 
četnost 

0 – 1 000 Kč 30 19,48 % 

1 000 - 2 500 Kč 68 44,16 % 

2 500 - 4 000 Kč 28 18,18 % 

4 000 - 5 500 Kč 14 9,09 % 

5 500 - 7 000 Kč 9 5,84 % 

7 000 - a více Kč 5 3,25 % 

Celkem 154 100 % 

Vaše znalosti ohledně českého jazyka 

 

Graf 7: Znalost českého jazyka dotazovaných (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Vaše znalosti v oblasti účetnictví 

Z grafů č. 8 vidíme že přes 71 % respondentů ovládají český jazyk v často se 

objevujících oblastech. Přes 20 % respondentů umí vytvořit text a mluvit o tématech, 

které dobře zná.  

Jelikož převážná většina podnikatelů využívá služby externích firem, tak jsem se snažil 

zjistit, jaké jsou jejich znaslosti v téhle oblasti. Z grafů č. 8 můžeme vidět, že skoro  

76 % respondentů nemají žádné znalosti v téhle oblasti a pouze 22 % respondentů mají 

základní znalosti a pouhé 1 % respondentů mají střední znalosti účetnictví.  

Můžeme teda říci, že velká většina podnikatelů využívá služby externích firem, protože 

oni sami nemají přehled a dostatečné znalosti a radši tuto činnost svěřují odborníkům. 

 

Graf 8: Znalost Vietnamských podnikatelů v JMK v oblasti účetnictví (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Svěřil byste vedení účetnictví někomu jinému, než svým (vietnamským) 

podnikatelům, které služby vedení účetnictví poskytují? 

Z grafů č. 9 můžeme konstatovat, že 74 % respondentů by svoje účetnictví svěřilo 

pouze Vietnamským poskytovatelům účetních služeb a jenom 25,97 % respondentů by 

svěřilo účetnictví osobám jiné než Vietnamské národnosti. 

 

 

Graf 9: Vliv národnosti na poskytování účetních služeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

O které služby v oblasti vedení účetnictví máte zájem? 

Tahle otázka jako jediná mohli respondenti zvolit více správných odpovědí. Snažil jsem 

se zde, o jaké služby mají respondenti zájem. Všechny respondenti chtějí služby 

(zpracování přiznání ke všem daním, fyzický dohled nad formální správností účetních 

dokladů, komunikace a zastupování se státními orgány). 28,57 % respondentů nemá 

žádné zaměstnance, proto o službu zpracování mezd má zájem pouze 71,43 % 

dotazovaných. Ekonomický přehled a reporty chce 38,96 % respondentů. Vedení 

skladové evidence zaškrtlo 45,45 % respondentů a službu INTRASTAT chce pouze 

6,49 % respondentů. 
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Tabulka 10: Preference služeb Vietnamských podnikatelů při vedení účetnictví (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

 Absolutní četnost relativní četnost 

Zpracování přiznání ke všem daním 154/154 100 % 

Zpracování ekonomických přehledů a reportů 60/154 38,96 % 

Fyzický dohled nad formální správností účetních 

dokladů 
154/154 100 % 

Komunikace, zastupování a jednání se státními orgány 

v oblasti účetnictví a daní 
154/154 100 % 

Vedení skladové evidence 70/154 45,45 % 

Zpracování a podání výkazů INTRASTAT 10/154 6,49 % 

Zpracování mezd včetně podání měsíčních přehledů 

zdravotní a sociální pojištění 
110/154 71,43 % 

 

Místo archivaci účetních dokladů 

Z tabulky č. 11 můžeme vidět, že 90,26 % respondentů chce, aby účetní doklady byly 

archivovány jak v kanceláři poskytovatele, tak i u sídla podnikatele, přitom 64,94 % 

chce aby originály si nechal poskytovatel a 25,32% respondentů si chce nechávat 

originály u sebe. Možnost archivování dokladu pouze u kanceláře poskytovatele 

vybralo 9,74 % respondentů. 
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Tabulka 11: Místo archivování dokumentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Absolutní četnost relativní četnost 

Kancelář poskytovatele 15 9,74% 

Sídlo nebo provozovna podnikatele 0 0% 

Obě místa, přitom originál si nechává 

poskytovatel 
100 64,94% 

Obě místa, originál si nechává podnikatel 39 25,32% 

Celkem 154 100% 

Místo předávání dokumentů 

Při předávání dokumentů chtějí respondenti spíše aby byli dokumenty předávány u 

klienta v kanceláři, tuhle možnost odpovědělo 57,79 % respondentů a možnost 

předávání dokumentů přímo u kancaláře poskytovatele zaškrtlo 42,21 % dotazovaných. 

Tabulka 12: Místo předávání dokumentů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Absolutní četnost relativní četnost 

Kancelář poskytovatele 65 42,21% 

U klienta v kanceláři 89 57,79% 

Celkem 154 100% 

Spokojenost klientů se službami, které jim současně vedou účetnictví 

Se současnou službou na trhu je zcela spokojeno pouze 14,28 % respondentů. 52,60 % 

dotazovaných není příliš spokojeno, ale nemá čas hledat nového spolehlivého 

poskytovatele. A 33,12 % respondentů není vůbec spokojeno se současnou službou a 

hledá si nového poskytovatele. Zde měli dotazovaní možnost napsat důvod, proč nejsou 

spokojeni. 21 respondentů napsalo, že ze strany poskytovatele chybí ochota při 

poradenství a 5 respondentů napsalo, že mají problém při komunikaci s jejich účetním. 



55 

 

Tabulka 13: Spokojenost Vietnamksých podnikatelů se současnou nabídkou služeb na trhu (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

 

 absolutní četnost relativní četnost 

Jsem zcela spokojen. 22 14,28% 

Nejsem příliš spokojen, ale nemám čas hledat 

nového poskytovatele. 
81 52,60% 

Nejsme vůbec spokojen a hledám nového 

poskytovatele (napište důvod) 
51 33,12% 

Celkem 154 100% 

2.3.5 Shrnutí dotazníkové šetření 

Výsledky z dotazníkového šetření naplnily moje očekávání. V jihomoravském kraji je 

zájem vietnamských podnikatelů ohledně externí služby v oblasti účetnictví opravdu 

vysoký, to podle mě způsobuje nový zákon o EET (zákon č. 112/2016 Sb.). 

Vyřazovací otázky 

První 2 otázky v dotazníku byli vyřazovací, které měly za úkol vynechat podnikatele, 

které nemají zájem využívat oustsourcogových služeb v účetnictví. Bylo potvrzeno, že 

100 % respondentů má zájem o tyto služby, takže jsem nemusel vyřadit žádný dotazník. 

Uzavřené otázky 

U otázky č. 3 jsem zjišťoval právní subjektivitu u vietnamských podnikatelů. Zde jsem 

mohl rozdělit dotazování na 2 skupiny, a to na fyzické osoby nebo společnost s ručením 

omezeným. Možnost jiná právní subjektivita nezaškrtl žádný dotazovaný.  

U otázky č. 4 a 5 jsem zjišťoval, jaké jsou za prvé jazykové znalosti v češtině u 

dotazovaných a dále jejich znalosti v oblasti účetnictví. Je zde určitá jazyková bariéra u 

dotazovaných, kteří dennodenně se snaží soustředit na podnikání. Jejich jazykové a 

znalostní dovednosti nejsou příliš vysoké. To taky nasvědčuje k tomu, že si většina 

podnikatelů využívají služby externích firem.  

U otázky č. 6 bylo zjištěno, že tyto podnikatelé rádi komunikují s poskytovatelem, ale 

jejich jazyková bariéra směřuje k tomu, že využívají služby vietnamských 

zprostředkovatelů. Proto je zde velká příležitost pro mě při otevření účetní kanceláře, 
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jelikož ovládám perfektně vietnamštinu a také znám velmi dobře vietnamskou kulturu. 

Můžu tedy naplno využít mé teoretické znalosti získané studiem, tak i svoji národnost 

jako výhodu pro podnikání.  

Další otázka měla zjistit konkrétněji, o které služby v této oblasti je zájem. Nejméně 

respondentů měla zájem o službu zpracování a podání výkazů INTRASTAT, jelikož 

tato povinnost vzniká až při obratu nad 8 milionů korun při obchodování do nebo z 

jiných zemí než Česká republika. Naopak všechny respondenti měli zájem o službu 

zpracování přiznání ke všem daním (k DPH, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z 

příjmu), jelikož ze zákona mají povinnost tyto přiznání podávat na finanční úřad. Další 

službu, kterou zaškrtli všechny respondenti, je služba fyzický dohled nad formální 

správností účetních dokladů, jelikož nemají znalosti, aby tyhle formální znalosti mohli 

zkontrolovat. S tím taky souvisí službu komunikace, zastupování a jednání se státními 

orgány v oblasti účetnictví a daní.  

Zájem o zpracování mezd vyplnilo 110 respondentů ze 154. Usuzuji, že 44 respondentů 

tuto možnost nevybrali z důvodu, že nezaměstnávají žádné zaměstnance.  

Dále bylo zjištěno, že dotazovaní podnikatelé preferují předávání účetních dokladů 

přímo u něho v kanceláři a při archivování dokladů preferují, že doklady budou na obou 

místech s tím, že originál si může nechat poskytovatel služeb. 

Poslední otázka zjišťovala jejich spokojenost se službami, které jsou nabízeny v 

současné době na trhu. Na trhu je velká nespokojenost v této oblasti, jelikož pouze 14 % 

respondentů je spokojeno. Zbytek dotazovaných není se službami na trhu spokojeno a 

33 % respondentů si hledají nového poskytovatele. Hlavní důvod, proč hledají nového 

poskytovatele je to, že jejich poskytovatel není ochoten jim poskytnout poradenství v 

oblasti účetnictví a daní. Můžeme říci, že ze strany vietnamských podnikatelů vzniká 

zájem se trochu více dozvědět v oblasti účetnictví a jejich zájmy nejsou naplněny ze 

strany jejich poskytovatele. 
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2.3.6 Shrnutí důležitých výsledků a faktů 

 

 100 % dotazovaných by mělo zájem využívat služby externích firem v oblasti 

účetnictví. 

 58 % respondentů FO, 42 % respondentů s.r.o. 

 Jejich znalost ohledně českého jazyka není příliš vysoká (dokážou komunikovat v 

často se objevujících situacích). 

 Chybí jim znalosti v oblasti účetnictví, proto využívají služby externích firem. 

 Preference vedení účetnictví s vietnamským poskytovatelem nebo 

zprostředkovatelem. 

 Preference předávání účetních dokladů přímo u nich v kanceláři. 

 Žádané služby: zpracování přiznání ke všem daním, fyzický dohled nad formální 

správností účetních dokladů, komunikace, jednání a zastupování se státními orgány 

v oblasti účetnictví a daní a zpracování mezd včetně podání měsíčních přehledů 

zdravotní a sociální pojištění. 

 Třetina respondentů si hledá nového poskytovatele a polovina respondentů není 

spokojena s jejich poskytovatelem - je zde velká příležitost. 

2.4 Analýza vnitřního a vnějšího okolí SWOT 

Předchozí analýzy se věnovaly vnitřnímu, vnějšímu prostředí. Analýza SWOT se bude 

věnovat silným a slabým stránkám, ale také příležitostem a případným hrozbám, jenž 

mohou vzniknout. 

Cílem SWOT analýzy je idetifikovat rozsah, kterým strategie firmy, především pak své 

silné a slabé stránky, podporují schopnost úspěšně se vypořádat s hrozbami a 

příležitostmi v rámci vnějšího prostředí firmy. Využití silných stránek a příležitostí pak 

může vést firmu k tomu, aby eliminovali nebo odstranili případné hrozby, které by na 

firmu mohli působit. 

Provedení SWOT analýzy, zejména pak porovnání výsledků provedené SWOT a jejich 

následné srovnání s konkurencí, může být pro účetní firmu velmi přínosné. SWOT 
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analýza ovšem požaduje pochopení vnějšího prostředí a schopností organizace, zároveň 

ale poskytuje mechanismus pro systematický myšlenkový pochod. 

2.4.1 Silné stránky 

Mezi silné stránky společnosti patří: 

 kvalifikovaná pracovní síla, 

 příjemné prostředí, 

 individuální přístup k zákazníkovi, 

 flexibilní pracovní doba, 

 příznivé ceny, 

 schopnost uspokojit i potřeby náročnější klientely, 

 dobrá dopravní dostupnost, 

 široká nabídka nabízených služeb. 

2.4.2 Slabé stránky 

Slabé stránky společnosti jsou: 

 neznámost začínajícího podniku, 

 vysoké zřizovací náklady, 

 nulová klientela při založení účetní firmy. 

2.4.3 Příležitosti 

Příležitosti, které společnost může využít, jsou: 

 konání vzdělávacích kurzů pro Vietnamskou komunitu, 

 dobrá marketingová propagace. 

2.4.4 Hrozby 

Mezi hlavními hrozbami, které podnik může ohrozit, patří: 

 vstup konkurence na trh, 

 zavedení legislativního opatření, omezující zákony či předpisy, 

 klesající počet Vietnamských živnostníků v posledních letech. 

Tyto poznatky ze SWOT analýzy může podnikatel využít zejména k efektivní eliminaci 

nežádoucích vlivů, které by mohli začínající podnik jakkoliv ohrozit. Zároveň, díky 
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získaným informacím může zlepšit svoji situaci na trhu a podniknout kroky, které 

povedou k prudkému nárůstu zákazníků i zkvalitnění poskytovaných služeb. 

Rozhodující pro rozvoj podniku pak bude především schopnost podniku využít svých 

silných stránek a příležitostí ke svému prospěchu. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Po sestavení teoretické a analytické části diplomové práce se nyní přesuneme 

k  vlastnímu   návrhu  podnikatelské  plánu.  Diplomová  práce  se  bude  snažit  pečlivě  

a reálně zhodnotit plánované příjmy a náklady podnikání a následně zhodnotí náš záměr 

uspět v konkurenční boji. 

3.1 Účetní kancelář 

V lokalitě Jihomoravského kraje existuje několik konkurencí. Všechny kanceláře má 

název podle jména nebo příjmení majitele nebo majitelky. Účetní kancelář bude mít 

právní subjektivitu společnost s ručením omezeným, jelikož s v tomto oboru je velká 

odpovědnost. Společnost s ručením omezeným odpovídá za porušení svých závazků 

celým svým majetkem a společníci pak ručí společně a nerozdílně za závazky 

společnosti jen do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti. 

Nově založená společnost bude mít název TAX FRIENDS s.r.o. Z názvu je patrné, čím 

se firma zabývá. Pojem FRIENDS v českém překladu znamená přátelé. Tento název má 

vzbudit v člověka pocit vzájemné náklonnosti a porozumění, pocit důvěry a empatie. 

Firma se bude ke klientovi chovat ohleduplně a bude zřejmé, že chce pro své klienty 

jenom to nejlepší.  

3.1.1 Představení společnosti TAX FRIENDS s.r.o. 

Název:   TAX FRIENDS s.r.o. 

Sídlo:   Dačického 202/8, 614 00 Brno – Husovice 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence 

 Zprostředkování obchodu a služeb 

Základní kapitál: 200 000,- Kč 

Způsob jednání:  Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně 

Společník: Bc. Anh Duc Nguyen 



61 

 

 Vklad: 200 000,- Kč 

Jednatelé: Bc. Anh Duc Nguyen 

 Bc. Anh Tam Nguyen 

3.1.2 Zaměření účetního kanceláře 

Nově založená účetní kancelář bude poskytovat služby vedení podvojného účetnictví, 

daňové evidence a činnost účetního poradenství pro Vietnamskou klientelu 

v Jihomoravském kraji. 

3.1.3 Forma podnikání 

Jak již bylo jednou řečeno, účetní kancelář bude mít právní formu společnost s ručením 

omezeným. Účetní služby patří mezi živnost vázanou. K činnosti účetních poradců, 

vedení účetnictví, vedení daňové evidence je třeba: 

 vysokoškolské vzdělávání a 3 roky praxe v oboru, nebo 

 vyšší odborné vzdělávání a 5 let praxe v oboru, nebo 

 střední vzdělávání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo 

 osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou 

pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních 

předpisů,   nebo   zařízením   akreditovaným   Ministerstvem   školství,  mládeže  

a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je 

živnost provozována, a 5 let praxe v oboru 

Odborná způsobilost pro tento druh živnosti je stanovena přílohou č. 2 Živnostenského 

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

Jelikož mi chybí praxe, řešením je odpovědný zástupce, který bude po dobu získávání 

potřebné praxe před živnostenským úřadem „zaručí“ a bude na moji práci dohlížet. Jako 

odpovědná osoba může působit pouze osoba, která splňuje všechny výše uvedené 

zákonné podmínky. 

Jako odpovědného zástupce si firma našla pana Ing. Marka Hanáčka, který má 

živnostenské oprávnění na činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové 

evidence. Navíc pan Ing. Hanáček je certifikovaný daňový poradce (evidenční číslo 

5079). 
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3.1.4 Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je komplexní vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování 

daňových přiznání a předhledů, optimalizace daňové povinnosti. 

3.1.5 Prostory účetního kanceláře 

Majitel/jednatel účetního kanceláře si přes známé pronajal prostory ve Vietnamské 

tržnici   Vinamo   v  Brně.  Pronajaté  prostory  leží  na  adrese  Olomoucká  61a  a  stojí  

na soukromém areálu VINAMO. Je to místo, kde se schází Vietnamská komunita 

v Jihomoravském kraji a je ideální místo jako Front office kanceláře. 

Pronajaté prostory je po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2012. Prostory leží 

přímo u brány u vstupu do tohoto areálu. Celková plocha prostoru je 15 m2 . Měsíční 

nájem pronajatých prostor bude činit 5 800 Kč včetně DPH a inkaso, které bude ve výši 

1 200 Kč. 

Provozní doba 

Pondělí:  Zavřeno 

Úterý:  10:00 – 18:00 

Středa:  10:00 – 18:00 

Čtvrtek: 10:00 – 18:00 

Pátek:   10:00 – 18:00 

Sobota: 10:00 – 18:00 

Neděle: 10:00 – 18:00 

Jelikož podnik má prostory na soukromém pozemku, musí se řídit otevírací dobou 

tohoto areálu. 

3.1.6 Organizační struktura 

Podnik budou vést společně dva muži, oba budou zaměstnaní na plný úvazek. Pracovní 

náplň bude kompletní zajištění chodu podniku, prodej a zákaznický servis. Dále ve 

firmě bude působit daňový poradce Ing. Hanáček, který bude mít za úkol dohlížet na 

kvalitu zpracování účetnictví. 

 

 

 



63 

 

3.2 Marketingový plan 

Zpočátku podnikání je nejdůležitějším marketingovým cílem společnosti získat co 

možná největší počet zákazníků. Marketingový plán slouží k dosahování cílů podniku. 

Tvoří ho 4 základná principy a to produkt, cena, distribuce a propagace. 

3.2.1 Poskytované služby a jejich ceník 

Služby, které budou v nabízeny a výše cen nabízených služeb, jsou přehledně popsány 

v příloze č.2. Do budoucna firma plánuje rozšíření svých nabízených služeb. 

Určení správné cenové politiky je pro podnik zásadní. Pokud bude poskytované služby 

příliš drahé, může firma ztrácet pontenciální zákazníky a přicházet tak o zisky. Naopak, 

když firma bude nabízet své služby moc levně, může se stát, že nepokryje veškeré 

náklady. Ceny tedy zkalkujeme tak. abychom byli schopni pokrýt očekávané náklady 

s přičtením požadované míry výnosnosti. Ceny však musíme stanovit srovnatelné 

s konkurencí a při dlouhodobé spolupráci se musí ceny stanovit individuálně. 

3.2.2 Distribuce 

Hlavním prodejním kanálem firmy by měla být Front office firmy. Je to místo, kde 

firma přichází přímo do styku s klienty, včetně marketingu, prodeje a servisní odddělení.  

 

Obrázek 3: Poloha účetního kanceláře firmy (Zdroj: google.cz) 
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3.2.3 Propagace 

Z výše provedených výzkumu jsme zjistili, že konkurence nevyužívá dostatečně 

všechny komunikační kanály a nijak nepropaguje své služby. Propagace má za úkol 

informovat potenciální zákzníky o tom, že na trhu je nová firma poskytující účetnictví a 

seznámit je s nabízenými službami. Hlavní úkol je ten, přimět zákazníka, aby využil 

nabízené služby. Mezi propagaci lze zahrnout nejenom reklamu, ale také vystupování 

firmy na veřejnosti. 

Podnikatelský subjekt by se měl snažit pomocí propagace předložit potenciálním 

zákazníkům nabídku svých služeb. Je potřeba zákazníky přesvědčit o kvalitě 

nabízených služeb a následně je motivovat ke koupi. V této oblasti hraje velmi 

důležitou roli vřelé osobní jednání, které často rozhoduje o tom, zda bude podnikání 

úspěšné či nikoliv. Vystoupení pracovníka na veřejnosti a v práci je velmi důležitý pro 

úspěšnost podnikání. 

Účetní firma by měla klást velký důraz na podporu prodeje a na styk se zákazníky. 

Priorita pro podnikatele je i vyhovět individuální požadavky jednotlivých klientů. 

V propagaci se využívá následujících forem: 

Reklama 

 letáky a vizitky 

Účetní kancelář se rozhodla využít klasický způsob propagace a nechat si vytisknout 

reklamní letáky a vizitky.  

V příloze č. 3 je uveden vzhled letáku, který bude překládán zákazníkům. Hlavním 

smyslem těchto letáků je upozornit potenciální zákazníky o nabízených službách nově 

otevřeného účetního kanceláře. 

 Sociální sítě a webové stránky 

Je nezbytné vytvořit si vlastní webovou stránku pro tuto firmu, jelikož v současné době 

je internet nejvyužívanějším informačním zdrojem. Webová stránka by měla být 

vytvořena ještě před zahájením podnikání a oslovit předem potenciální zákazníky a 

informovat o nově se otevírajícím kanceláře ještě před jeho první návštěvou. 

Je nezbytné, aby se u webových stránek kladl velký důraz na design, jelikož tento 

element hraje důležitou roli při rozhodování zákazníka, zda kancelář navštíví či nikoliv. 

Na webových stránkách by měly být základní informace o firmě, nabídka nabízených 

služeb včetně ceníku. Dále by zakazníci měli na stránkách najít otevírací dobu, umístění 



65 

 

provozovny, kontaktní údaje a odkazy na sociální sítě. Stránky je vhodné doplnit o 

fotogalerii a stručné představení lidí, kteří tam pracují. 

A v poslední řadě by tam neměl chybět elektronický formulář, pomocí kterého by se 

zákazníci mohli objednat na schůzku, případně tam mohou nechat kontakt s tím, že se 

jim firma ozve zpět. 

Dále je vhodné, aby firma měla založenou stránku na sociální síti Facebook. Facebook 

je v dnešní době velmi populární a skoro všichni ho používají. Navíc pomocí propagace 

na Facebooku se dá velmi dobře cílit na Vietnamskou komunitu v Čr, jelikož Facebook 

nabízí možnost cílit přímo na jazyk uživatele. Firma tak neutratí zbytečně peníze za 

propagace zákazníkům, které o naše služby nemají zájem nebo naši propagaci nerozumí, 

jelikož je celý ve Vietnamštině. 

 

Obrázek 4: Oslovení uživatelů na Facebooku (Zdroj: facebook.cz) 

Podpora prodeje 

Tato propagace má za cíl propagovat prodej služeb prostřednictvím dodatečných 

podnětů. Je potřeba zákazníka stimulovat k tomu, aby služby firmy začali používat. 

Firma se potýká ze začátku s tím, že má nulovou klientelu. Navrhuji, aby podnik novým 

zákazníkům nabízel první 3 měsíce vedení účetnictví včetně podání veškeré přiznání 

s 50% slevou, aby nalákali nové zákazníky.  

Public relations 

Hlavním cílem public relations je vytváření dobrého jména firmy v očích veřejnosti. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že znalosti Vietnamských podnikatelů 

v Jihomoravském kraji jsou velmi nízké a je to pochopitelné. Tito podnikatelé z dálného 
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východu přiletěli do Česka vydělávat peníze, aby mohli posílat peníze do Vietnamu pro 

jejich příbuzné a pro jejich lepší život. Pracují celý den od rána do večera a nemají čas 

ani sílu se vzdělávat. Tohle by firma mohla využít ve svůj prospěch a zároveň udělat 

něco pro Vietnamskou komunitu. Firma může uspořádat bezplatné kurzy účetnictví pro 

úplné začátečníky, aby lidé měli základní znalosti v tomto oboru. Prostřednictvím toho 

si může vybudovat velmi dobré jméno na trhu a oslovit tak velký počet potenciálních 

zákazníků. 

Osobní prodej 

Osobní prodej v tomto oboru je velmi důležitý, jelikož hlavní výhodou tohoto 

komunikačního mixu je přímý kontakt se zákazníkem a jeho okamžitá zpětná vazba. 

Společnost by měla jezdit přímo za klientem a odhadnout potřeby potenciálních 

zákazníků a pomoci řešit jejich problémy. Myslím si, že Vietnamská komunita si toho 

bude velmi vážit a bude šířit dobré jméno firmy. 

3.3 Finanční plán 

Násedující část práce se bude zabývat finančním plánem pro první tři roky podnikání. 

Nejprve se zaměříme na náklady, potřebné pro začátek a chod podnikání. V následující 

části budou zhodnoceny očekávané výnosy, které budou vyjádřeny v realistické, 

pesimistické a optimistické variantě. 

3.3.1 Zdroje financí 

Pro začátek podnikání si společník firmy vyčlenil úspory v hodnotě 400 000 Kč. Tyto 

peníze by měly sloužit k pokrytí pořizovacích nákladů. 
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3.3.2 Pořizovací náklady 

Tabulka 14: Pořizovací náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Pořizovací náklady Cena 
Přenechání nájmu za odstupné 150 000 Kč 

Zakládání společnosti   

Odměna notáře 5 977 Kč 

Vyřízení živnostenksého listu 1 000 Kč 

Vybavení   

PC 2x 30 000 Kč 

Monitor 2x 8 000 Kč 

Klávesnice a myš 2x 500 Kč 

Tiskárna 10 000 Kč 

Škříně 15 000 Kč 

Židle a stůl 2x 8 000 Kč 

Lednice, mikrovlnná trouba, konvice 6 500 Kč 

Křeslo 8 000 Kč 

Tabule 1 000 Kč 

Kávovar 6 000 Kč 

Propagace   

Logo firmy 2 000 Kč 

Letáky (500ks) 1 500 Kč 

Vizitky (400ks) 800 Kč 

Ostatní    

Kancelářské potřeby (prospiky, papíry) 6 000 Kč 

Úklidové prostředky 3 000 Kč 

Drobné úpravy kanceláře (malování) 3 000 Kč 

Wifi router 1 500 Kč 

Webová stránka 10 000 Kč 

Softwary   

Pohoda Komplet Net3 29 004 Kč 

Pohoda Tax Profi 3 PC 6 583 Kč 

Celkem 313 364 Kč 

 

Celkové pořizovací náklady jsou 313 364 Kč. Společník si pro otevření kanceláře 

vyhradil 400 000 Kč, a proto nebude potřeba zařizovat bankovní úvěr. Tyto peníze 

společník poskytne firmě jako půjčku od společníka bezúročně. 

3.3.3 Provozní náklady 

Do provozních nákladů zařadíme mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění, 

pronájem prostoru, zálohy za elektřinu a vodu, internet, paušál na telefon a benzín. 
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Za prvé si stanovíme roční mzdové náklady. Ve firmě budou pracovat 2 zaměstnanci, 

kteří jsou i jednatelé firmy. Měsíční mzdu budou mít 28 000 Kč. Každý pracovník může 

mít pod správou maximálně 25 klientů, aby mohli zachovat kvalitu nabízených služeb. 

V případě, že firma bude mít více klientů, bude muset zaměstnat více zaměstnanců. 

V následující tabulce můžeme vidět plánované roční mzdové náklady na jednoho 

zaměstnance. 

Tabulka 15: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Mzdové náklady na 1 zam. Měsíc Rok 

Zaměstnanci na HPP 28 000 Kč 336 000 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění 9 520 Kč 114  240 Kč 

Celkem 37 520 Kč 450 240 Kč 

 

Celkové roční náklady na jednoho zaměstnance činí včetně zdravotního a sociálního 

pojištění činí 450 240 Kč. Následně si vyčílsíme ostatní provozní náklady za rok. 

Tabulka 16: Roční provozní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ostatní provozní náklady Měsíc Rok 

Pronájem prostor 5 800 Kč 69 600 Kč 

Zálohy za elektřinu a vodu 1 200 Kč 14 400 Kč 

Telefonní služby 1 000 Kč 12 000 Kč 

Internetové připojení 400 Kč 4 800 Kč 

Propagace 3 000 Kč 36 000 Kč 

Upgrade softwaru x 10 175 Kč 

Pronájem serveru 1 500 Kč 18 000 Kč 

Celkem 12 900 Kč 164 975 Kč 

 

V tabulce můžeme vidět, že roční provozní náklady jsou vyčísleny na 164 975 Kč. 

Nejvyšší položka tvoří pronájem kancelářského prostoru.  

Tabulka 17: Celkové roční náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové náklady v 1. roce podnikání Rok 

Pořizovací náklady 313 364 Kč 

Mzdové náklady (2 zaměstnanci) 900 480 Kč 

Provozní náklady 164 975 Kč 

Celkem 1 378 819 Kč 

 

Celkové náklady v prvním roce podnikání činí 1 378 819 Kč, jelikož musíme shrnout 

pořizovací náklady při zakládání firmy. 
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3.3.4 Příjmy v prvním roce 

Nyní se zaměříme na příjmy v prvním roce podnikání. Jak již bylo v analytické části 

zmapováno, že v Jihomoravském kraji je zhruba 2 500 Vietnamských podnikatelů.  

Firma předpokládá, že by v prvním roce mohla mít 5 % zákazníků z celkového počtu 

podnikatelů. Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že Vietnamští podnikatelé jsou 

schopni zaplatit za externí služby účetního 1 000 – 2 500 Kč měsíčně. Pro plánování 

příjmů budeme brát průměrnou hodnotu 1 750 Kč. 

V následující tabulce můžeme vidět roční příjmy v prvním roce podnikání zobrazených 

v pesimistické, realistické a optimistické variantě. 

 

Tabulka 18: Celkové příjmy v prvním roce podnikání: (Zdroj: vlastní zpracování) 

Celkové příjmy v prvním roce podnikání Měsíc Rok 

Pesimistické (2% z 2500 = 50) 87 500 Kč 1 050 000 Kč 

Realistické (5% z 2500 = 125) 218 750 Kč 2 625 000 Kč 

Optimistické (8% z 2500 = 200) 350 000 Kč 4 200 000 Kč 

 

Na zhodnocení využijeme realistickou variantu plánovaných příjmů, protože by měla 

být nejpřesnější. Tedy v prvním roce by podnikání mělo dosáhnout celkových příjmů 

v hodnotě 2 625 000 Kč. 

3.3.5 Náklady na daňového poradce 

Jelikož firma je nově založená a ani jeden z jednatelů nemá živnost na vedení účetnictví, 

byla firma nucena využít služby externího daňovýho poradce, jak již bylo zmíněno. 

Náklady na daňového poradce činí 5 % z celkového příjmů podniku. Tyto náklady se 

nedají spočítat přesně, jelikož firma nezná přesnou hodnotu celkových příjmů. 

V prvním roce dle plánovaného příjmů bude náklad na daňového poradce činit 5 % 

z 2 625 000 Kč, a to je 131 250 Kč. 

3.4 Výkaz zisku a ztrát 
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V této kapitole bude zpracován výkaz zisku a ztrát ve všech třech možných variantách 

očekávání. Výkaz zisku a ztrát bude sloužit k prezentaci výsledků hodpodaření 

plánovaného podnikání v jednotlivých letech. 

Nejdříve se zaměříme na výkaz zisku a ztrát v pesimistické variantě, který vyjadřuje 

nejhorší očekávání majitele. 

V následující tabulce můžeme vidět v prvním roce ztrátu v hodnotě 328 819 Kč. Tato 

ztráta je způsobena především velkými pořizovacími náklady a vysokými mzdovými 

náklady. V každém podnikání však musíme počítat s pořizovacími náklady, kdy podnik 

sice má příjmy, které avšak nestačí pokrýt pořizovací náklady. Majitel si však na 

začátek podnikání vyčlenil 400 000 Kč na pokrytí těchto pořizovacích nákladů. Naopak 

v dalších letech můžeme sledovat, že podnik již dosahuje kladných výsledků, což už je 

pro podnik mnohem pozitivnější. 

Tabulka 19: Výkaz zisku a ztrát – pesimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztrát - pesimistická varianta 

Položka/Rok 2019 2020 2021 

Tržby 1 050 000 Kč 1 575 000 Kč 2 100 000 Kč 

Pořizovací náklady 313 364 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové náklady 900 480 Kč 1 350 720 Kč 1 800 960 Kč 

Provozní náklady 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 

Náklady daňový poradce 52 500 Kč 78 750 Kč 105 000 Kč 

Celkové náklady 1 378 819 Kč 1 515 695 Kč 1 965 935 Kč 

VH před zdaněním -328 819 Kč 59 305 Kč 134 065 Kč 

Daň z příjmů 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

VH po zdanění -328 819 Kč 59 305 Kč 134 065 Kč 

 

V tabulce č.19 můžeme vidět VZZ v realistické variantě, které by měl nejvíce odpovídat 

skutečnosti. 
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Tabulka 20: Výkaz zisku a ztrát – realistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztrát - realistická varianta 

Položka/Rok 2019 2020 2021 

Tržby 2 625 000 Kč 3 150 000 Kč 3 675 000 Kč 

Pořizovací náklady 313 364 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové náklady vč. zdr. a 
soc. pojištění 2 251 200 Kč 2 701 440 Kč 3 151 680 Kč 

Provozní náklady 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 

Náklady daňový poradce 131 250 Kč 157 500 Kč 183 750 Kč 

Celkové náklady 2 729 539 Kč 2 866 415 Kč 3 316 655 Kč 

VH před zdaněním -104 539 Kč 283 585 Kč 358 345 Kč 

Daň z příjmů 0 Kč 34 019 Kč 68 086 Kč 

VH po zdanění -104 539 Kč 249 566 Kč 290 259 Kč 

 

V realistické variantě můžeme sledovat ztrátu v prvním roce podnikání, tady činí 

104 539 Kč. Tato ztráta je stále pro podnik velmi vysoká, avšak když budeme sledovat 

další roky, tak můžeme konstatovat, že se podnikání vyvíjí velmi pozitivním způsobem. 

V dalších letech  již  dochází  k  ziskům z podnikání, které může podnik  investovat dále 

do rozvoji společnosti. 

V následující tabulce si vyčíslíme optimistickou variantu výkazu zisku a ztrát, který 

znázorňuje nejlepší stav, kterého by podnikání mohlo dosáhnout. 

Tabulka 21: Výkaz zisku a ztrát - optimistická varianta (Zdroj: vlastní zpracování) 

Výkaz zisku a ztrát - optimistická varianta 

Položka/Rok 2019 2020 2021 

Tržby 4 200 000 Kč 4 725 000 Kč 5 250 000 Kč 

Pořizovací náklady 313 364 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové náklady 3 601 920 Kč 4 052 160 Kč 4 502 400 Kč 

Provozní náklady 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 

Náklady daňový poradce 210 000 Kč 236 250 Kč 262 500 Kč 

Celkové náklady 4 080 259 Kč 4 217 135 Kč 4 667 375 Kč 

VH před zdaněním 119 741 Kč 507 865 Kč 582 625 Kč 

Daň z příjmů 22 751 Kč 96 494 Kč 110 699 Kč 

VH po zdanění 96 990 Kč 411 371 Kč 471 926 Kč 

 

V této variantě se podnikání v prvním roce nachází v zisku v částce 96 990 Kč. 

Nejvyšší náklady jsou stále mzdové náklady, jelikož když firma bude mít více klientů, 

musí zaměstnat více zaměstnanců, aby mohla zachovat kvalitu nabízených služeb. 
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Podle zpracovaných výkazů zisku a ztrát, jenž vykazují velmi pozitivní výsledky pro 

majitele a dá se předpokládat, že podnikání bude úspěšné. Samozřejmě dopředu 

nemůžeme nikdy přesně říct, jak se podnikání bude vyvíjet, protože je ovlivněbo celou 

řadou faktorů jako je napříkald konkurence schopnost okolních podniků nebo 

ekonomická situace v ČR.  

3.5 Finanční zhodnocení projektu 

V následující části se budeme zabývat finančním zhodnocením podnikatelského plánu 

na  rozvoj  společnosti.  K  posouzení využijeme  předhled  o  peněžních tocích projektu  

a dobu návratnosti investice. 

3.6 Cash flow projektu 

Nyní se zaměříme na přehled peněžních toků v prvním roce podnikání. Cash flow bude 

sestaveno v pesimistické, realistické a optimistické variantě podnikání. 

Vyšší výdaje v prvním roce podnikání oproti rokům následujícími jsou dány vysokými 

pořizovacími náklady, na vybavení kanceláře nebo odstupné za přenechání nájmů. 

Náklady nám rostou i mezi druhým a třetím rokem podnikání, což je způsobeno 

nárůstem zákazníků, jež vede k vyšším mzdové náklady. 

Celkové tržby v prvním roce podnikání jsou navýšeny o peněžitou půjčku od majitele 

v celkové hodnotě 400 000 Kč.
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Tabulka 22: Cash Flow pro roky 2019 – 2021 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Položka/Rok
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Příjmy celkem 1 450 000 Kč 1 575 000 Kč 2 100 000 Kč 3 025 000 Kč 3 150 000 Kč 3 675 000 Kč 4 600 000 Kč 4 725 000 Kč 5 250 000 Kč

Tržby 1 050 000 Kč 1 575 000 Kč 2 100 000 Kč 2 625 000 Kč 3 150 000 Kč 3 675 000 Kč 4 200 000 Kč 4 725 000 Kč 5 250 000 Kč

Vklad společníka 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč 400 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Výdaje celkem 1 431 319 Kč 1 594 445 Kč 2 070 935 Kč 2 860 789 Kč 3 023 915 Kč 3 500 405 Kč 4 290 259 Kč 4 453 385 Kč 4 929 875 Kč

Pořizovací náklady 313 364 Kč 0 Kč 0 Kč 313 364 Kč 0 Kč 0 Kč 313 364 Kč 0 Kč 0 Kč

Mzdové náklady 900 480 Kč 1 350 720 Kč 1 800 960 Kč 2 251 200 Kč 2 701 440 Kč 3 151 680 Kč 3 601 920 Kč 4 052 160 Kč 4 502 400 Kč

Provozní náklady 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč 164 975 Kč

Náklady daňový poradce 52 500 Kč 78 750 Kč 105 000 Kč 131 250 Kč 157 500 Kč 183 750 Kč 210 000 Kč 236 250 Kč 262 500 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů 18 681 Kč -19 445 Kč 29 065 Kč 164 211 Kč 126 085 Kč 174 595 Kč 309 741 Kč 271 615 Kč 320 125 Kč

Konečný stav peněz 18 681 Kč -764 Kč 28 301 Kč 164 211 Kč 290 296 Kč 464 891 Kč 309 741 Kč 581 356 Kč 901 481 Kč

Pesimistická varianta Realistická varianta Optimistická varianta
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Tabulka zobrazuje všechny očekávané varianty vývoje podnikání a jejich peněžní toky 

v jednotlivých letech. Z tabulky můžeme vidět, že kromě roku 2020 v pesimistické 

variantě, kde podnik se dostal do záporu v částce 764 Kč, se společnost nedostává 

v žádném roce do záporných hodnot peněžního toku. Konečný stav peněžních 

prostředků v realistické variantě na konci roku 2020 dosahuje 464 891 Kč. 

3.7 Doba návratnosti vloženého kapitálu 

Pomocí doby návratnosti odhalíme, jaký čas uběhne, než se peněžní prostředky 

investované do založení podnikání vrátí. 

Pesimistická varianta 

Nejprve se zaměříme na metodu doby návratnosti pro pesimistickou variantu investice. 

Do začátku podnikání bylo vlženo 400 000 Kč. Po prvním roce podnik vytvoří rozdíl 

v příjmech a výdajích v hodnotě 18 681 Kč. Na konci druhého roku je podnik v záporu 

19 445 Kč. V třetím roce je tento rozdíl 29 065 Kč. Pro výpočet doby návratnosti 

budeme předpokládat, že v dalších letech bude rozdíl mezi příjmy a výdaji stejný jako 

v třetím roce. 

DN = 15 let 9 měsíců a 13 dnů 

Vynaložená investice se vrátí za 15 let a 283 dnů.  Pro majitele podniku je tohle číslo 

špatná zpráva, avšak je to pro nejhorší varianta podniku. 

 

Realistická varianta 

Nyní si vypočítáme realistickou variantu metody doby návratnosti investice. V prvním 

roce podnik vykazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v hodnotě 164 211 Kč. Po druhém 

roce je rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku v částce 126 085 Kč. V třetím roce již 

podnik vytvoří rozdíl mezi ročními příjmy a výdaji v hodnotě 174 595 Kč. Pro výpočet 

doby návratnosti investice budeme uvažovat roční rozdíl mezi příjmy a výdaji ve stejné 

výši jako v třetím roce. 

DN = 2 roky 7 měsíců a 16 dnů 

Investice v hodnotě 400 000 Kč vložená do počátku podnikání se vrátí za 2 roky 7 

měsíců a 16 dnů. 
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Optimistická varianta 

V poslední řadě se zaměříme na výpočet doby návratnosti pro optimistickou variantu 

investice. 

V prvním roce podnik vykazuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v hodntoě 309 741 Kč. Po 

druhém roce je rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku v částce 271 615 Kč a v třetím roce 

rozdíl v hodnotě 320 125 Kč.  

DN = 1 rok  2 měsíce a 21 dnů 

Počáteční investice se majitelovi vrátí investice 1 rok 2 měsíce a 21 dnů. 

3.8 Zhodnocení rizik 

Každý podnikatel by měl důsledně připravit na rizika, jež mohou nastat v průběhu 

podnikání, tak aby byl při jejich výskytu schopný na ně pružně reagovat a co nejvíce je 

eliminovat. 

3.8.1 Identifikace rizik 

Nyní se představíme největší rizika, která se mohou objevit při plánovaném podnikání.  

Riziko č. 1 – Nezájem o nabízených službách 

Každý   podnikatel   podstupuje   riziko   nezájmu  o  nabízené  služby.  Pokud  se  jedná  

o začínajícího podnikatele, tento nezájem může být dán malým povědomí o nabízených 

službách či nedůvěrou. U již zavedeného podniku tato možnost může nastat například 

v případě vysoké konkurence, jež má například vyšší kvalitu služeb nebo určité 

postavení na trhu. 

Řešení: Abychom eliminovali riziko spojené s nezájmem o nabízené služby, měli 

bychom využívat účelnou reklamu, neustále zlepšit jméno firmy pomocí PR, nabízet 

kvalitní služby za přijatelné ceny a poskytovat zákazníkům kvalitní servis. 

Riziko č. 2 – Vstup nových konkurentů 

Další hrozba, která podnik může zasáhnout, je vstup nové konkurence na trh nebo 

posílení postavení stávající konkurence. 

Řešení: Neustále zlepšovar kvalitu nabízených služeb, nabídka věrnostního programu 

pro dlouhodobé klienty. 

Riziko č. 3 – Nespokojenost zákazníků 

Toto riziko může nastat, například pokud se enormně zvýší počet klientů a zaměstnanci 

jim nestíhají zpracovávat účetnictví nebo podat daňové přiznání a firma nestíhá najmout 

nové zaměstnace. 
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Řešení: Na každý zaměstnance stanovit přesný počet klientů, které mají pod správou.  

Riziko č. 4 – Neplánované výdaje 

I když se budeme snažit vše naplánovat do posledního detailu, mohou nastat situace, 

které neočekáváme a které nám mohou značně znesnadnit podnikání případně vést až 

k jeho zániku. 

Řešení: Udržování peněžní jistiny, možnost bankovního úvěru. 

Riziko č. 5 – Uzavření soukromého areálu VINAMO 

Jelikož je kancelář účetní firmy ve soukromém areálu VINAMO, nemůžeme zcela 

vyloučit možnost, že majitel soukromého areálu prodá celý areál někomu jinému  

a můžeme přijít o místo podnikání. 

Řešení: Kvalitně zpracovaná smlouva právníkem mezi firmou a majitelem areálu 

VINAMO. 

3.8.2 Mapa rizik 

Nejprve si musíme stanovit tabulku, vníž budou definovaná rizika, jejich scénář, 

pravděpodobnost výskytu hrozeb a jejich dopad na společnost. Poté se musí stanovit 

návrhy opatření, které budou dále využity pro minimalizaci výskytu rizik, jež znovu 

ohodnotíme pravděpodobností a dopadem. 

Tyto jsou zobrazeny v následující tabulce: 
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Tabulka 23: Hodnocení rizik a návrhy na jejich eliminaci (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Riziko Scénař

Pravděpodobn

ost (0 - 1) Dopad (1-5)

Hodnota 

rizika Návrh opatření

Nová 

pravděpodobnost Nový dopad

Nová hodnota 

rizika

Nezájem o 

nabízených 

službách Nízké tržby 0,6 5 3

Účelné reklamy, podpora prodeje, 

PR a kvalitní servis 0,4 3 1,2

Vstup nových 

konkurentů Úbytek zákazníků 0,3 4 1,2

Individuální ceny pro dlouhodobé 

klienty, udržovat vztah s klienty 0,3 2 0,6

Nespokojenost 

zákazníků

Odchod zákazníků ke 

konkurenci 0,4 4 1,6

Sledovat vytíženost pracovníků, 

udržovat kvalitu nabízených služeb 0,2 2 0,4

Neplánované 

výdaje

Nedostatek finančních 

prostředků 0,5 3 1,5

Udržování peněžní jistiny, možnost 

bankovního úvěru 0,4 2 0,8

Uzavření 

soukromého 

areálu VINAMO Ztráta kanceláře 0,2 3 0,6

Kvalitně zpracovaná smlouva 

právníkem 0,2 1 0,2  
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Dále jsou graficky zobrazeny vyčíslené hodnoty. 

 

Graf 10: Pavučinový graf (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Na grafu můžeme vidět, že největší hrozbou pro podnikání před přijetím opatření byl 

nezájem zákazníků o nabízené služby. Toto riziko je tak vysoké hlavně z hlediska 

velkého dopadu na podnikání. Pomocí přijatelných opatření však dojde ke značné 

minimalizaci tohoto rizika. Za nejméně hrozící riziko považujeme uzavření areálu 

VINAMO, jelikož tento areál tu je už desítky let a neočekáváme v budoucnosti nějakou 

změnu.   Přijatá opatření  všech  plánovaných   rizik   by měla  vést  k  eliminaci  hrozeb  

a k lepší koordinaci v řešení rizik. 

3.9 Časový harmonogram realizace 

V následující kapitole si sestavíme harmonogram realizace podnikatelského záměru.  

Před začátkem samotného podnikání musíme projít nezbytné kroky, jež povedou k jeho 

realizaci. Nejprve si ještě jednou analyzujeme tržní okolí a stanovíme si odchylky od 

plánu, poté začneme vyjednávat s dodavateli. Dále bude zapotřebí prohlédnout si 

nabízené kancelářské prostory a vybrat to nejvíce vyhovující. Pro každou začínající 

firmu je důležité se dostat se do podvědomí zákazníků, a proto jedním z prvních úkolů 

bude vytvořit vlastní internetové stránky a stránky na sociálních sítítch a jejich 

propagace, která bude sloužit k informování potenciálních zákazníků. Dále je zapotřebí 
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vyrobit propagační materiály, jako jsou vizitky a letáky, které budou následně rozneseny 

po areálu VINAMO, kde se schází největší počet Vietnamských podnikatelů 

v   Jihomoravském   kraji.  K  datumu  11. 12. 2018  bude  podepsána  nájemní  smlouva  

na kancelářské prostory. Dle plánu si musíme kancelář vybavit potřebným vybavením, 

nainstalovat potřebné softwary do počítače a finální příprava na otevření kanceláře. 

Slavnostní otevření kanceláře je plánováno na 05. 01. 2019. 

Jednotlivé činnosti, jejich délka trvání a průběh jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Dále je zpracován Ganttův diagram pro lepší orientaci jednotlivých činností. 

 

Tabulka 24: Časový harmonogram realizace (Zdroj: vlastní zpracování) 

Název činnosti 
Trvání 
(dny) Začátek Konec 

Příprava podnikatelského záměru 60 01.08.2018 30.09.2018 

Vyjednávání s dodavateli 7 01.10.2018 07.10.2018 

Prohlídka kancelářských prostor 5 07.10.2018 11.10.2018 

Tvorba webových stránek 21 12.11.2018 01.11.2018 

Tvorba stránky na FB 2 02.11.2018 03.11.2018 

Propagace na FB 21 04.11.2018 24.11.2018 

Tvorba propagačních materiálů 7 25.11.2018 01.12.2018 

Roznesení propagačních materiálů 5 02.12.2018 06.12.2018 

Příprava a podpis nájemní smlouvy 5 06.12.2018 11.12.2018 

Nákup vybavení 7 12.12.2018 18.12.2018 

Instalace vybavení do kanceláře 7 19.12.2018 25.12.2018 

Instalace softwarů do PC 4 26.12.2018 29.12.2018 

Finální příprava na otevření 6 30.12.2018 04.01.2019 

Slavnostní otevření a zahájení činnosti 1 05.01.2019 05.01.2019 
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Obrázek 5: Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování)
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3.10 Zhodnocení návrhů řešení 

Podnikatelský plán byl vytvořen za účelem založení společnosti TAX FRIENDS s.r.o., 

která bude poskytovat služby vedení účetnictví a účetní poradenství pro Vietnamské 

podnikatelé v Jihomoravském kraji. Toto podnikání bude založeno jedním společníkem, 

který si do začátku podnikání vyčlenil úspory v celkové hodnotě 400 000 Kč, které by 

měly pokrýt počáteční výdaje na založení společnosti, prvotní nájmy a vybavení 

kanceláře potřebným vybavením. Jelikož počáteční investice na otevření kanceláře není 

příliš vysoká a není zde nutná investice v řádu milionů korun, považujeme podnikání za 

málo rizikové. Sestavený výkaz zisku a ztrát ukazuje, že podnikání bude ve ztrátě pouze 

v prvním roce podnikání. Další roky již společnost generuje zisky. Pro lepší posouzení 

podnikatelského záměru jsme sestavili přehled o peněžních tocích ve společnosti a 

zkalkulovali jsme dobu návratnosti investice. Cash flow uvádí, že konečný stav peněz 

v každém roce se nachází v kladných číslech. Doba návratnosti investice jsou 2 roky 7 

měsíců a 16 dnů. Majitelovi se investice navrátí ve velmi krátkém časovém intervalu. 

Následně byly vytvořeny možná rizika, která by podnikání mohla ohrozit. Na základě 

predikce rizik jsme sestavili návrhy, jak je eliminovat, Po důkladném zhodnocení všech 

podstatných okolností považujeme podnikatelský záměr za uplatnitelný v reálném 

prostředí současného trhu. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení společnosti 

TAX FRIENDS s.r.o., jenž bude poskytovat služby účetního poradenství a vedení 

účetnictví pro Vietnamskou klientelu v Jihomoravském kraji ČR.  

Nejprve jsem se zaměřil na rešerši teoretických východisek práce, která obsahovala 

základní pojmy jako účetnictví, podnikání, podnikatel, právní formy podnikání a 

podnikatelský záměr a jeho nezbytné části. 

V analytické části jsem zhodnotil vnitřní a vnější prostředí plánovaného podniku 

pomocí dílčích analýz. Využil jsem SLEPT analýzu, která zkoumá vnější okolí podniku 

z hlediska pěti strategických segmentů – společenských, legislativních, ekonomických, 

politických a technologických. Dále následoval Porterův model pěti konkurenčních sil, 

ve kterém jsem se zaměřil na současné konkurenční prostředí, na vyjednávací sílu 

dodavatelů a zázkazníků, na možnosti vstupu nových konkurentů na trh a na možnost 

vzniku substitutů. Jako poslední jsem zvolil SWOT analýzu, která hodnotí vnitřní a 

vnější okolí podniku, k čemuž využívá všechny předešlé analýzy, které doplňuje o nové 

potřebné informace. Smyslem SWOT analýzy je identifikovat silné a slabé stránky či 

příležitosti a hrozby vznikající v interním a externím prostředí firmy. Dále jsem pomocí 

dotazníkového šetření zjišťoval preference Vietnamských podnikatelů v Jihomoravském 

kraji v oblasti vedení účetnictví externí firmou.  

Nejdůležitejší část této diplomové práce je vlastní návrh podnikatelského plánu, který 

nejprve obsahuje popis samotné společnosti, její právní formu, způsob podnikání a 

informace o umístění. Hlavním cílem návrhové části diplomové práce je identifikovat 

všechny podstatné informace související s plánovaným podnikáním, tak aby bylo možné 

posoudit reálný vstup společnosti na současný trh. Po představení společnosti se 

podnikatelský plán zabývá identifikací konkrétního marketingového mixu, jež by cílil 

na požadovanou skupinu zákazníků. Stěžejní částí podnikatelského záměru je finanční 

plán, který se zaměřuje na identifikaci plánovaných celkových příjmů a výdajů 

v jednotlivých letech podnikání a na následné vyhodnocení finanční situace pomocí 

sledování cash flow a výpočtem doby návratnosti počáteční investice. Abych se mohl 

dobře připravit na nenadálé situace, obeznámili jsme se s nejvíce rizikovými faktory, 

které mohou podnikání postihnout. K rizikům plánovaného podnikání patří hlavně 
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nezájem zákazníků o nabízené služby, vstup nových konkurentů nebo nečekané finanční 

výdaje. Abychom byli dobře připraveni problém bezodkladně řešit, přichystal jsem si 

nápravné scénáře. V závěru se práce zabývá sestavením časového harmonogramu 

realizace, který nám stanovuje jednotlivé kroky před počátkem podnikání, jejich 

časovou náročnost a posloupnost. 

Na konci práce dochází k finálnímu zhodnocení podnikatelského záměru na založení 

společnosti TAX FRIENDS s.r.o., který bude poskytovat služby vedení účetnictví a 

účetní poradenství pro Vietnamské podnikatelé v Jihomoravském kraji. Po kompletní 

posouzení všech relevantních informací práce vyhodnocuji podnikatelský plán za 

proveditený při současných tržních podmínkách. 
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Příloha č. 1 

Dotazník 

1. Jakým způsobem vedete účetnictví? 

A) Vedu si sám účetnictví 

B) zaměstnávám si vlastního účetního 

C) využívám služeb externích firem 

 

2. Měl byste zájem využívat služby externích firem v oblasti četnictví? 

A) Ano 

B) Ne (prosím, ukončete dotazník) 

 

3. Jaká je Vaše právní subjektivita? 

A) FO 

B) Společnost s ručením omezeným 

C) Komanditní společnost 

D) Veřejná obchodní společnost 

E) Akciová společnost 

F) Jiné (napište jaké) 

 

4. Jaké jsou Vaše znalosti v oblasti účetnictví? 

A) Žádné 

B) Základní (zvládám zaúčtovat běžné účetní operace, podávat přiznání ke všem daním) 

C) Střední (zvládám i složitější účetní operace, umím zaúčtovat i personalistiku, 

skladová evidence) 

D) Pokročilé (umím jak finanční účetnictví, tak i manažerské účetnictví) 



II 

 

 

5. Kolik jste ochoten zaplatit maximálně měsíčně za vedení účetnictví včetně podání 

všech přiznání a zpracování mezd? 

A) 0 – 1 000 Kč 

B) 1 000 - 2 500 Kč 

C) 2 500 - 4 000 Kč 

D) 4 000 - 5 500 Kč 

E) 5 500 - 7 000 Kč 

F) 7 000 - a více Kč 

 

6. Jaké jsou Vaše znalosti ohledně českého jazyka? 

A) Neumím vůbec česky 

B) Dokážu komunikovat v jednoduchých, často se opakujích situacích. 

C) Umím vytvořit jednoduchý souvislý, logicky struktovaný text o tématech, která 

dobře znám 

D) Umím vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých 

tématech. Vyjadřuji se zcela spontánně, velice plynule a přesně. 

 

7. Svěřil byste vedení účetnictví někomu jinému, než svým (vietnamským) 

podnikatelům, které služby vedení účetnictví poskytujjí? 

A) Ne, věřím jenom vietnamským podnikatelům 

B) Ne, protože neovládám odbornou terminologii v této oblasti 

C) Ano, ale pouze přes Vietnamského zprostředkovatele 

D) Ano 

 

8. O které služby v oblasti vedení účetnictví máte zájem? (může být více správných 

odpovědí). 

A) Zpracování přiznání ke všem daním (DPH, daň z příjmu, silniční daň atd.) 

B) Zpracování ekonomický přehledů a reportů 
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C) Fyzický dohled nad formální správností účetních dokladů 

D) Komunikace, zastupování a jednání se státními orgány v oblastí účetnictví a daní 

E) Vedení skladové evidence 

F) Zpracování a podání výkazů INTRASTAT 

G) Zpracování mezd včetně podání měsíčních přehledů zdravotní a sociální pojištění 

 

9. Jaký místo upřednostňujete při archivaci účetních dokladů? 

A) Kancelář poskytovatele 

B) Sídlo nebo provozovna podnikatele 

C) Obě, originál si nechává poskytovatel. 

D) Obě, originál si necháváte vy. 

 

10.  Jaké misto upřednostňujete při předávání dokumentů? 

A) Kancelář poskytovatele služeb. 

B) U vás v kanceláři. 

 

11. Jak jste spokojeni se službami firmy, které Vám současně vede účetnictví? 

A) Jsem zcela spokojen. 

B) Nejsem příliš spokojený, ale nemám čas hledat nového poskytovatele. 

C) Nejsem vůbec spokojen a hledám nového poskytovatele (napište důvod). 
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Příloha č. 2 

Ceny jsou platné pro jednorázové klienty, při dlouhodobé spolupráci jsou ceny určeny 

individuálně (uvedené ceny jsou bez DPH) 

Přiznání k dani z příjmů FO  od 1 000,- Kč 

Přiznání k dani z příjmů PO  od 2 000,- Kč 

Přiznání k DPH, včetně kontrolního a souhrného hlášení  od 500,- Kč 

Přiznání k silniční dani  od 200,- Kč 

Přiznání k dani z nemovitých věcí  od 1 000,- Kč 

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí  od 1 000,- Kč 

Přehledy ZP a SP  od  500,- Kč 

Odklad daňového přiznání  od 2 000,- Kč 

Zastupování při jednání na finančním úřadě, správě sociálního 

zabezpečení nebo zdravotní pojišťovně 

 od  600,- Kč 

Konzultace s daňovým poradcem  od 800,- Kč 

Zpracování mezd  200,- Kč/zam. 

Zpracování DPP a DPČ  100,- Kč/zam. 

Vedení daňové evidence a záznamní povinnost pro DPH  Cena dohodou 

Vedení účetnictví  Cena dohodou 

Cestovné (mimo Brna)  8Kč/km 
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