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1. Úvod 

Téma této bakalářské práce je zahájení činnosti společnosti s ručením omezeným.  Pro 

mnoho lidí je možnost začít podnikat a být sám sobě vlastním pánem velmi zajímavá, ale jsou 

s ní také spojena větší rizika a zodpovědnost. Touhle cestou má člověk příležitost převést do 

praxe svoje vize, od kterých očekává, že budou úspěšné.  

Důvodem pro výběr tohoto téma bylo zlepšení znalosti v této oblasti nejčastější formy 

podnikání v ČR, kvůli možnosti začátku vlastního podnikání v budoucnosti.  

Cílem této bakalářské práce bude uplatnit teoretické poznatky při založení fiktivní 

společnosti s ručením omezeným. Popsat všechny potřebné kroky pro její založení. Také 

podmínky, v kterých bude firma podnikat a vytvořit podnikatelský plán. Pro splnění cíle bude 

postupováno následovně. 

Celá práce bude rozdělena do dvou tematických okruhů. První část bude teoretická a 

druhá praktická. Teoretická část se bude věnovat základním pojmům, jako jsou podnik, 

podnikatel a podnikání. Dále bude popsáno riziko, které je spojené s podnikáním a stručně 

vysvětleno na co si dát při zakládání společnosti pozor. V této kapitole bude také zdůrazněna 

důležitost malých a středních podniků zaměřená na jejich rozdělení, podíl na zaměstnanosti a 

HDP. Také jejich výhody a omezení, jak mohou získat finanční podporu a hlavní příčiny 

jejich zániků. Rozlišíme různé právní formy podnikání, důležitá kritéria pro jejich volbu a 

přiblížíme si rozdíl mezi podnikáním fyzických a právnických osob. Poté se budeme věnovat 

zdrojům, z kterých může podnik financovat svoje aktivity. Na závěr teoretické části si 

objasníme jednotlivé části podnikatelského plánu. 

Následná praktická část bakalářské práce se bude věnovat založení fiktivní společnosti 

s názvem Greenplastic s.r.o. Jako první bude popsáno samotné založení společnosti s ručením 

omezeným. To znamená veškeré administrativní záležitosti, které je potřeba zajistit při 

zakládání nové společnosti. V další části bude popsán podnikatelský záměr společnosti, tedy 

hlavně charakteristika Greenplastic s.r.o., co bude jejím předmětem podnikání a její 

nejdůležitější cíle. Následně bude podrobněji popsán produkt, výroba, dodavatelé, odběratelé 

a konkurence v okolí. Na závěr bude vytvořen finanční plán, který je složen z počátečních 

vynaložených výdajů na chod společnosti, nákladů, plánu tržeb, Cash Flow a Výkazu zisku a 

ztrát. 
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2. Teoretická část 

Tato kapitola je vymezena pro vysvětlení základních charakteristických pojmů. 

Nalezneme zde vysvětlení definicí podnikového prostředí, jako je podnik, podnikatel a 

podnikání. Dále například rozlišení různých právních forem podnikání a význam malých a 

středních podniků. 

2.1 Základní pojmy 

Podnikatel 

Podnikatel je osoba realizující svoje podnikatelské aktivity s vědomím o riziku 

rozšíření nebo ztráty vlastního kapitálu. Je schopný rozpoznat příležitost k podnikání, 

mobilizovat a správně použít zdroje a prostředky k dosažení stanovených cílů a být ochotný 

podstoupit tomu odpovídající rizika. Podnikatel přebírá zodpovědnost a investuje své peněžní 

prostředky, čas, úsilí a jméno s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení. 

Dle § 420 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku je podnikatel: 

„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a zodpovědnost vydělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 

zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 

Společné vlastnosti pro podnikatele jsou sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení. 

Umění zajistit potřebné finanční prostředky nezbytné k podnikání a podstoupit rizika s tím 

spojené. Podnikatel by měl také určit cíle svého podniku a organizovat svoje podnikatelské 

aktivity. (Veber, 2012) 

Podnikání 

Podnikání je charakterizováno několika základními rysy. Nejdůležitějším motivem 

podnikání je snaha o zhodnocení vloženého kapitálu, což ve většině případů představuje 

dosažení zisku jakožto přebytku výnosů nad náklady. Zisk vychází z uspokojování potřeb 

zákazníků. V centru pozornosti podnikatele je zákazník s jeho zájmy, požadavky a 

preferencemi. Potřeby zákazníků uspokojuje podnikatel svými výrobky a službami 

prostřednictvím trhu, čímž zároveň podstupuje všechna rizika s tím spojená. (Synek a 

Kislingerová, 2010) 
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Pojem podnikání v dnešní době hodně zdomácněl, ale jeho interpretace je složitější. 

Můžeme jej vysvětlit v různých pojetích: 

 Ekonomické pojetí-podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se následně zvýšila jejich původní hodnota. Jedná se o dynamický 

model vytváření přidané hodnoty. 

 Psychologické pojetí-podnikání je činnost, která je motivovaná potřebou něco 

získat, něčeho dosáhnout, něco splnit, vyzkoušet si něco. Z toho pohledu je 

podnikání prostředek k dosažení seberealizace, postavení se na vlastní nohy, 

zbavení se závislosti. 

 Sociologické pojetí-podnikání vytváří blahobyt pro všechny zúčastněné, hledá 

cestu k lepšímu využití zdrojů, vytváří pracovní místa a příležitosti. 

Mezi obecné znaky všech pojetí podnikání řadíme cílevědomou činnost, organizování 

a řízení transformačních procesů, kreativní přístupy, uvědomění si rizika neúspěchu a 

cyklický proces. (Veber, 2012) 

Schopnost být úspěšný v zaměstnání nám nezaručuje úspěch v podnikání. Svět 

zaměstnance a podnikatele je odlišný ve znalostech a dovednostech, které potřebujeme a 

především ve vůli a ochotě obětovat svůj volný čas pro daný cíl.  

Pod představou, že podnikatel je svým vlastním pánem, není moc pravdy. Přestože má 

vlastník na vizitce napsáno generální ředitel, tak může dostat „padáka“. Naším pánem je totiž 

zákazník. Pokud chceme v podnikání být úspěšní, musíme především uspokojovat potřeby 

zákazníků, a ty často nejsou podle našeho přání. (Srpová, 2010) 

Podnik 

Pro podnik existuje řada definic, které závisí na hledisku, podle něhož je tento pojem 

interpretován. Podle obecného výkladu je podnik chápán jako subjekt, v němž dochází 

k přeměně vstupů na výstupy. Podnik může být také charakterizován jako instituce vzniklá 

k výkonu podnikatelské činnosti. 

K všeobecným znakům podniku patří kombinace výrobních faktorů, princip 

hospodárnosti a princip finanční rovnováhy. Mezi specifičtější znaky se řadí princip 

soukromého vlastnictví, princip autonomie a ziskovost podniku. (Srpová, 2010) 
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2.2 Podnikatelské riziko 

Podnikatelské riziko je spojeno s rozhodováním podnikatele, které se týká různých 

podnikatelských aktivit. Velká část rozhodnutí je zaměřena do budoucnosti a vychází 

z určitých předpokladů, které se mohou nebo nemusí potvrdit. Podnikatel by měl znát budoucí 

vývoj určitých faktorů. O rozhodování za jistoty hovoříme, pokud podnikatel jistě zná 

případné důsledky svého rozhodnutí. Ale mnohem častěji nastanou případy, kdy podnikatel 

nedokáže odhadnout budoucí stav, ani nezná pravděpodobnost, s jakou případně nastanou. 

Jeho rozhodnutí je tedy v nejistotě, kterou nazýváme podnikatelským rizikem. Proto je 

důležité zohledňovat aspekt rizika. Podnikatelské riziko souvisí se změnami, které probíhají 

uvnitř firmy a především ve vnějším prostředí. Většina těchto změn nemá předvídatelný 

průběh. (Veber, 2012) 

V podnikání existují interní a externí rizika: 

 Interní rizika-projevují se uvnitř firmy a podnikatel je schopen 

koordinovat tyhle rizika. Patří mezi ně finanční síla společnosti, 

zvládnutí provozních činností, produktů, atd. 

 Externí rizika-podnikatel by měl tyhle rizika respektovat, ale má 

minimální možnosti k jejich ovlivňování. Mezi externí rizika patří 

ekonomické změny (v devízových kurzech, úrokových mírách, 

daňových povinnostech), změny v tržním prostředí (požadavcích 

zákazníků), změny v ekologickém prostředí (zpřísněné ekologické 

požadavky), změny situace na trhu práce apod. 

Způsoby zmírnění dopadu rizika na podnik 

 V tržní ekonomice je přirozené, že se podniky snaží bránit proti riziku. Využívají 

různá opatření, která slouží ke snížení konkrétních rizik dopadajících na podnik. Mezi 

nejčastěji používané opatření patří diverzifikace, volba právní formy podnikání, dělení rizika, 

transfer rizika na jiné subjekty. 

 Diverzifikace rizika může proběhnout například rozšířením výrobního programu. 

Podnik bude vyrábět více výrobků a tak pokud klesne poptávka po jednom výrobku, podnik to 

tak neohrozí. Další možností je geografická diverzifikace, kdy podnik nakupuje výrobky od 

více dodavatelů a nehrozí zastavení výroby v případě zániku jediného dodavatele. Omezit 

rizika v případě ručení za závazky společnosti lze dosáhnout vhodnou volbou právní formy 
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podnikání. Další možností je dělení rizika, kdy se riziko rozdělí mezi několik účastníků, 

kteří se podílejí na provedení podnikatelského projektu. Jednou z variant opatření je také 

transfer rizika na jiné subjekty tím, že smlouva bude obsahovat sankce za nedodržení 

určitých podmínek. Například na dodavatele, odběratele, banky nebo leasingovou společnost. 

Speciálním způsobem ochrany proti riziku je pojištění, kdy se přenáší riziko za úplatu na 

pojišťovny. (Srpová, 2011) 

2.3 Malé a střední podniky 

Malé a střední podniky tvoří velký podíl ve struktuře firem národních ekonomik. 

V Evropě existuje kolem 19 milionů malých a středních podniků, které jsou hnací silou 

ekonomiky, protože zaměstnávají přes 74 milionů lidí. V ČR představují malé a střední 

podniky 99,8 % veškerých firem. Mají velký podíl na tvorbě HDP, platí státu daně a 

podporují růst hospodářství.  Pro ostatní podniky představují konkurenci, čímž zajišťují 

neustálé zlepšovaní produktů a služeb, které poskytují zákazníkům. (Veber, 2012) 

2.3.1 Členění malých a středních podniků 

Podniky jde členit podle více pojetí. Podle doporučení Evropské komise by měli malé a 

střední podniky, které se ucházejí o podporu podnikání splňovat čtyři důležitá kritéria:  

 počet zaměstnanců, 

 roční obrat, 

 výše aktiv, 

 nezávislost podniku. 

Mikropodniky se vyznačují tím, že zaměstnávají maximálně 10 zaměstnanců. Jejich 

roční obrat je menší nebo rovný 2 milionům eur a výše aktiv je menší nebo rovná 2 milionům 

eur. 

Malé podniky jsou organizace s méně než 50 zaměstnanci. S ročním obratem menším 

nebo rovným 10 milionům eur a výší aktiv menším nebo rovnou 10 milionům eur. 

Střední podniky se vyznačují tím, že zaměstnávají maximálně 250 zaměstnanců. Jejich 

roční obrat je menší nebo rovný 50 milionům eur a výše aktiv je menší nebo rovna 43 

milionům eur. 

Mezi velké podniky řadíme takové, které mají více než 250 zaměstnanců a obrat vyšší než 

50 mil. EUR. (Srpová, 2010) 



 

10 
 

2.3.2 Výhody a omezení 

Hlavními výhodami malých a středních podniků je schopnost rychle se přizpůsobit na 

požadavky a výkyvy na trhu. Mají jednoduchou organizační strukturu a blízký vztah ke svým 

zaměstnancům a také zákazníkům. Možnost vytvoření pracovních příležitosti při vynaložení 

nízkých kapitálových nákladů. V podniku je menší administrativa, která je občas 

zabezpečována pomocí outsourcingu. (Srpová, 2010) 

 Jedním z omezení je slabší ekonomická síla. Často je to obtížný přístup ke kapitálu a 

s tím související omezení při rozvoji kapacit. Mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o 

státní zakázky, proto nejsou součástí podnikání, kde je třeba velkých investic. Kvůli určitému 

platovému omezení nemohou běžně zaměstnávat špičkové vědce, manažery a obchodníky a 

musí si dávat pozor, aby jejich zkušení zaměstnanci nepřešli k větší konkurenci. Proto nejsou 

schopny plně monitorovat a především využívat existující dostupné znalosti nebo jim jejich 

zpracování může déle trvat. Jsou v ohrožení velkých, často nadnárodních firem a obchodních 

řetězců, kteří mohou prosadit dumpingové ceny. (Veber, 2012) 

2.3.3 Podpora podnikání malých a středních podniků 

Nově začínající podnikatelé potřebují často ze začátku pomoc a to nejen poskytnutím 

rad a zkušeností, ale hlavně získáním potřebných financí. Proto je dobré nejen pro začínající, 

ale i pro zkušené podnikatele zajímat se o možnosti, které různé instituce nabízí 

podnikatelům, ať už na bázi komerční či určitá zvýhodnění díky finanční pomoci ze státních 

prostředků či strukturálních fondů EU. Rozdělujeme dvě skupiny. Finanční a nefinanční 

podporu. 

Mezi subjekty poskytující podporu podnikatelům patří vládní instituce, které pomáhají 

z veřejných prostředků. Potom privátně vytvořené subjekty jako jsou podnikatelské 

inkubátory a vědeckotechnické parky. Podporu také poskytují nevládní organizace hlavně na 

bázi neziskových organizací a komerční subjekty. 

Pro finanční podporu malých a středních podniků jsou pověřena ministerstva a 

vytvořené vládní a regionální instituce, které ji poskytují z veřejných prostředků. Mezi 

nejznámější instituce u nás patří Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., CzechInvest, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvo 

zemědělství, hlavní město Praha a kraje. 
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Nefinanční podporu poskytují podnikatelům instituce v oblasti pomoci při zahajování 

exportu a jeho příležitostí nebo různé konzultace a poradenství pro zvýšení jejich 

informovanosti v jejich podnikatelských aktivitách. Mezi nejznámější patří CzechTrade, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a zastupitelské úřady. 

Legislativní úprava podpor malých a středních podniků stanovuje zásady pro 

poskytování podpor pro začínající podnikatele. Podpory mohou mít podobu: 

 návratné finanční pomoci, 

 dotace, 

 finančního příspěvku,  

 záruky, 

 úvěrů se sníženou úrokovou sazbou. 

Do oblastí, ve kterých je poskytovaná podpora se řadí výchova a vzdělání ve 

vzdělávacích programech středních škol zakončených výučním listem. Pomáhají při 

zvyšování kvalifikace dospělých, získávání informací o podnikání, vytváření nových 

pracovních míst, navazování kontaktů a spolupráce s partnery v zahraničí. Dále podporují 

projekty a poskytují poradenské služby zaměřené na investice, které jsou spojené s ochranou 

životního prostředí. (Veber, 2012), (Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání) 

2.3.4 Příčiny zániku malých a středních podniků 

K hlavním důvodům, proč dochází k zániku podniku, patří: 

 Podkapitalizace-podcenění potřebného množství kapitálu pro chod firmy. 

Podnik by měl mít významné postavení na trhu a utvořit podmínky pro jeho 

rozvoj. 

 Špatný peněžní tok-podnik by měl udržovat správnou platební morálku. 

 Nedostatečné plánování-podnik by měl mít vytvořený realistický a 

proveditelný podnikatelský plán. 

 Chybějící konkurenční výhoda-podstatou je vytvořit produkt, kterým 

bychom se odlišili od konkurence a nenabízet totéž co ostatní. 

 Nedostatečný marketing-podnik by měl mít specifikován okruh zákazníků, na 

který se zaměří. 
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 Snaha dělat všechno sám-podnikatel by měl přenechat specializovanou práci 

odborníkům a zkušeným v oboru a neměl by se snažit nahradit. 

 Nekontrolovatelný růst-podnikatelský plán by měl být porovnáván se 

skutečností, aby se podnik nerozrůstal příliš rychle, protože by mohl narazit na 

různé problémy, jako je nedostatečné krytí poptávky, atd. (Šebestová, 2005) 

2.4 Volba právní formy podnikání 

Zákon o obchodních korporacích a další právní normy dávají podnikatelům na výběr 

z různých právních forem podnikání. Jedná se o dlouhodobé rozhodnutí pro podnik a každá 

z těchto právních forem je podřízena dalším zákonům, které ovlivní rozhodnutí podnikatele. 

Je třeba připomenout, že volba, kterou z právních forem pro podnik zvolit, nevzniká jen při 

zakládání nového podniku, ale i v případě, že podstatná změna vnějšího ekonomického 

prostředí pro fungování podniku nebo důvody strategického charakteru, vedou podnikatele 

k rozhodnutí o změně právní formy podniku. Změnu právní formy podniku z původní na jinou 

nazýváme transformací. 

2.4.1 Kritéria rozhodování o volbě právní formy 

Správně zvolit právní formu podnikání je tedy velmi důležité a podstatou je uvědomit 

si, která nám bude nejlépe vyhovovat pro náš podnikatelský záměr. Mezi nejčastější kritéria, 

při výběru patří: 

 Způsob a rozsah ručení-na způsobu ručení a jeho rozsahu záleží riziko 

podnikatele, které zakladatel a společník podstupuje. Existují dvě varianty 

ručení. Podnikatel muže ručit omezeně (pouze do výše nesplaceného 

majetkového vkladu a neručí svým osobním majetkem) a neomezeně 

(podnikatel ručí celým svým jměním). 

 Oprávnění k řízení-vedení podniku, zastupování podniku navenek, možnost 

spolurozhodování atd. 

 Počet zakladatelů-podstatou je kolik osob podnik zakládá. U společnosti 

s ručením omezením a u akciové společnosti je možnost za určitých splněných 

podmínek založení jednou osobou (fyzickou nebo u a.s. právnickou). Obchodní 

společnosti musí založit minimálně dvě osoby. 

 Nároky na počáteční kapitál-zaleží na částce, která se musí vložit na začátku 

podnikání. 
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 Administrativní náročnost založení podniku a rozsah výdajů spojených se 

založením a provozováním podniku. 

 Účast na zisku (ztrátě)-míra rizika, které podnikatel podstupuje je úměrné 

jeho účasti na zisku. 

 Finanční možnosti-potřeba mít dostatečné vlastní zdroje a zvláště přístup 

k získání cizích zdrojů pro financování podnikových příležitostí. 

 Daňové zatížení-daňové hledisko je velmi podstatné při volbě právní formy 

podnikání. Například rozdíl sazby daně u příjmu fyzických a právnických 

osob. (Synek, 2011) 

2.4.2 Podnikání fyzických osob 

U podnikání fyzický osob se můžeme setkat s pojmem „osoba samostatně vydělečně 

činná“ (OSVČ). Fyzická osoba podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostenské 

oprávnění nebo koncese) nebo jiného oprávnění podle zvláštního předpisu (například u 

zahraniční fyzické osoby doklad o udělení víza nad 90 dní nebo povolení k dlouhodobému 

pobytu) a je zapsaná v obchodním rejstříku. 

Všeobecné podmínky:  

 Minimální věk 18 let, 

 Způsobilost k právním úkonům, 

 Bezúhonnost. 

V ČR dělíme živnosti na koncesované a ohlašovací. 

Živnost koncesovaná je provozovaná na základě správního rozhodnutí a je osvědčena 

výpisem ze živnostenského rejstříku. Podmínkou splnění odborné způsobilosti je získání 

koncese a schválení příslušným orgánem státní správy. Příkladem koncesované živnosti je 

provozování cestovní kanceláře, taxislužby, silniční a motorová vozidla nebo pohřební služby.  

Živnost ohlašovací může být provozovaná, když se splní stanovená všeobecné a 

někdy i zvláštní podmínky při ohlášení na živnostenském úřadě. U živností ohlašovacích 

rozlišujeme tři druhy: 

 Řemeslné živnosti-při provozování je potřeba maturita, výuční list nebo 

šestiletá odborná praxe v oboru. Příkladem je klempířství a oprava karoserií, 

zednictví, řeznictví, hostinná činnost. 
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 Vázané živnosti-pro získání je požadavkem splňovat podmínky odborné 

způsobilosti. Příkladem je vedení účetnictví, provádění staveb, masérské 

služby, atd. 

 Volná živnost-pro provozování nejsou vyžadovány odborné znalosti, ani 

žádné speciální vzdělání. Oborů činností náležících do živnosti volné je 

aktuálně 80. Mezi ně patří například poskytování služeb pro zemědělství, 

lesnictví a rybolov. Dále chov zvířat a jejich výcvik, výroba potravinářských 

výrobků, krmiv, chemických látek, výroba a zpracování skla atd.,  

(Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání), (Synek, 2011),  

2.4.3 Podnikání právnických osob 

Začít podnikat jako právnická osoba je z více hledisek náročnější. Kromě sepsání 

společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je většinou potřeba vložit do podniku 

základní kapitál, který závisí na typu zvolené právnické osoby. Podobně jako u fyzických 

osob je potřeba si zajistit oprávnění k výkonu činnosti a každá právnická osoba musí být 

zapsaná v obchodním rejstříku. 

U podnikání právnických osob rozlišujeme různé typy obchodních společností, které 

se dělí podle způsobu účasti společníku na podnikání obchodní společnosti, míry jejich 

podnikatelského rizika a to rozsahem ručení za závazky a odděleností majetku jejich 

společnosti, a to na: 

 Osobní společnosti, 

 Kapitálové společnosti, 

 Družstva. (Synek, 2011) 

Osobní společnost se vyznačuje osobní účastí podnikatele na řízení společnosti a 

může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku. 

Hlavní nevýhodou osobní společnosti je, že vlastnící zpravidla ručí neomezeně za závazky 

společnosti. Řadíme sem veřejnou obchodní společnost (v.o.s.) a komanditní společnost (k.s.).  

Kapitálová společnost se vyznačuje tím, že společníci musí na začátku vložit do 

společnosti vklad, který může být peněžitého nebo nepeněžitého charakteru. Kapitálový 

společnostem na rozdíl od osobních společností můžou vzniknout vyšší náklady spojené 

s vyplácením mezd managementu, který se podílí na řízení a vedení firmy. Patří sem 

společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciová společnost (a.s.). 
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 Méně často používanou právní formou s neomezeným počtem členů je družstvo, které 

se zakládá za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných 

potřeb svých členů. (Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

2.4.4 Veřejná obchodní společnost 

 Veřejná obchodní společnost je jednou z nejstarších forem obchodních společností a je 

druhým nejčastějším typem podnikání malých a středních podniků po společnosti s ručením 

omezeným.  Jde o osobní společnost nejméně dvou osob, které podnikají v jedné společnosti a 

ručí za její dluhy společně a nerozdílně celým svým majetkem.  

Společníkem může být fyzická, ale i právnická osoba, za kterou musí vykonávat 

společenská práva a povinnosti její pověřený zmocněnec a to musí být v tomto případě 

fyzická osoba. Fyzická osoba by měla splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti a 

nesmí mít bez ohledu na předmět podnikání jakékoli překážky v provozování činnosti. Právní 

poměry společníků se řídí společenskou smlouvou, která určuje, že každý společník je 

statutárním orgánem společnosti, má jeden hlas a podíly společníků jsou stejné, pokud není ve 

společenské smlouvě uvedeno jinak. (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

Výhody veřejné obchodní společnosti: 

 Společníci nemusí vložit počáteční kapitál. 

 Společníci ručí neomezeně a tím zvyšují seriózní image své společnosti. 

 Poměrně snadné vystoupení společníka z podniku. 

 Ze zisku společností se neodvádí daň právnických osob, protože se rovnou rozděluje 

mezi společníky a teprve následně je zdaněn daní z příjmů fyzických osob. 

Nevýhody veřejné společnosti:  

 Společníci podnikají s velkým rizikem, protože ručí celým svým majetkem. 

 Společnost nemůže být založena jedním společníkem (minimálně dva). 

 Zákaz konkurence mezi společníky. 

 Společnost může být založena pouze za účelem podnikání. 

 Rostoucí zisk znamená značné odvody na dani z příjmů fyzických osob a na pojistné 

sociálního pojištění. (Veber, 2012) 
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2.4.5 Komanditní společnost 

 Komanditní společnost je osobní společnost, ve které jeden nebo více společníků ručí 

za její dluhy neomezeně (komandisté) a minimálně jeden společník, který ručí celým svým 

majetkem (komplementář). Statutární orgánem podniku jsou všichni komplementáři, kteří 

splňují všeobecné podmínky provozování živnosti a nemají dané překážky pro provozování 

činnosti bez ohledu na předmět podnikání. 

 Společenská smlouva určuje, kdo ze společníků je komplementář nebo komandista a 

hodnotu vkladu jednotlivých komandistů. Zisk společnosti se většinou rozděluje na polovinu 

mezi společnost a komplementáře, pokud není ve společenské smlouvě jinak uvedeno. 

Komandista má právo na podíl, podle poměru svého vloženého vkladu. Založení komanditní 

společnosti může nastat, když podnikatel s dobrým know how nemá dostatek finančních 

prostředků na svůj podnikatelský záměr a najde investora, který hledá vhodnou investiční 

příležitost. 

Výhody komanditní společnosti: 

 Nízký počáteční vložený kapitál. Minimální vklad komandisty 5000 Kč. 

 Pro komandisty neplatí zákaz konkurence, ale pro komplementáře platí. 

 Zisk se rozděluje mezi komandisty a komplementáře na základě společenské smlouvy. 

Komplementáři svůj podíl na zisku zdaňují podle daně z příjmů fyzických osob a zisk 

komandistů podléhá dani z příjmů právnických osob, ale nepodléhá odvodům na 

sociální a zdravotní pojištění. 

 Komandisté mohou nahlížet do účetních knih a v případě nutnosti požádat auditora o 

kontrolu účetní uzávěrky. 

 V určitých případech může být transformována bez likvidace na veřejnou obchodní 

společnost. 

Nevýhody komanditní společnosti: 

 Administrativně náročnější vznik. Potřeba podrobného sepsání společenské smlouvy. 

 Pro změnu ve společenské smlouvě je potřeba souhlas komplementářů a komandistů 

 Rozpory mezi prioritami komandistů a komplementářů, protože každý z nich je 

zatížen jinou mírou rizika. 
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 Komplementáři ručí celým svým majetkem. (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích) 

2.4.6 Akciová společnost 

Akciová společnost je jednou z nejrozšířenějších forem podnikání. Její kapitál je 

rozdělen na určitý počet akcií, které odpovídají podílu společníků ve společnosti a vlastnící 

těchto cenných papírů jsou akcionáři. Akciová společnost musí vystupovat pod určitým 

názvem, kterým je zapsána v obchodním rejstříku a činí veškeré právní úkony při svém 

podnikání. Podle nového zákona má akciová společnost možnost si zvolit systém vnitřní 

organizace společnosti. Buď tradiční dualistickou strukturu vnitřních orgánů, která byla 

používaná už v minulosti nebo monistickou strukturu.  

Oba systémy mají stejné to, že vrcholným orgánem zůstává valná hromada, která má 

výsadní postavení bez ohledu na zvolený systém společnosti. Dualistický systém se vyznačuje 

tím, že klíčové funkce jsou rozděleny mezi dva orgány, představenstvo a dozorčí radu. Oproti 

tomu monistický systém je vytvořen na základě správy jediným orgánem, jímž je správní 

rada, která je doplněná o statutárního ředitele. 

Valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti, v kterém jsou zastoupeni všichni 

akcionáři společnosti. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti a všichni 

akcionáři mají právo se osobně zúčastnit nebo můžou být na základě písemné plné moci 

zastoupeni jinou osobou. 

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který je volen valnou hromadou. Řídí 

akciovou společnost a rozhoduje o všech záležitostech kromě těch, které se řeší na valné 

hromadě. Pokud má představenstvo více než jednoho člena, zvolí si předsedu, který bude mít 

v případě rovnosti hlasu rozhodující hlas. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční 

většina přítomných členů. 

Dozorčí rada je především kontrolním orgánem, který dohlíží na správný chod podniku. 

Členové dozorčí rady se volí na valné hromadě a nesmí být zároveň součásti představenstva 

akciové společnosti. Dozorčí rada kontroluje představenstvo, jestli správně řídí podnik a má 

právo svolat valnou hromadu. 

Správní rada je volena valnou hromadou a má 3 členy, pokud není jinak určeno. Správní 

rada udává základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný vývoj. 

Může také rozhodovat o jakékoliv věci tykající se společnosti, pokud zákonem nejsou svěřeny 
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do působnosti valné hromady. Správní rada jmenuje statutárního ředitele, který je 

statutárním orgánem společnosti a rozhoduje o obchodním vedení společnosti a má povinnost 

jednat s péčí řádného hospodáře. 

Akcie je cenný papír, který opravňuje svého majitele (akcionáře) právem na řízení 

společnosti, výplatu dividend z jejího zisku a taky právo na likvidačním zůstatku v případě 

zániku společnosti. U akcií rozlišujeme jejich podobu (listinný nebo zaknihovaný papír), 

formu (na jméno nebo na majitele) a druh (kmenové nebo prioritní). Akcionáři neručí za 

ztráty společnosti, ale společnost ručí celým svým majetkem. 

Podle nové úpravy zákona může akciovou společnost založit alespoň jedna fyzická osoba 

a k jejímu vzniku dochází až zápisem do obchodního rejstříku. Byla zrušena možnost založit 

společnost způsobem veřejné nabídky akcií. Akciová společnost tedy už může být založena 

pouze jednorázově a to s minimálním vloženým kapitálem 2000 000 Kč, na kterém se podílejí 

všichni zakladatelé. (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

Výhody akciové společnosti: 

 Vlastníci akcií neručí za závazky společnosti. 

 Velmi dobře vnímaná obchodními partnery- solidnost a stabilita. 

 Dividendy (podíl na zisku), které vyplácí společnost akcionářům, nepodléhají 

sociálnímu pojištění. 

 Snadnější přístup ke kapitálu. 

 Společnost může založit jedna fyzická osoba. 

Nevýhody akciové společnosti: 

 Poměrně vysoký základní kapitál. 

 Náročné řízení společnosti. 

 Zákaz konkurence mezi členy představenstva. 

 Nutnost sestavit výroční zprávu společnosti. 

 Složitá a omezující právní úprava. (Veber, 2012) 
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2.4.7 Družstvo 

Družstvo je celou řadou svých rysů podobné obchodním společnostem. Jako právní 

forma podnikání se u nás používají málo. Dle § 522 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích je pojem družstvo definován: 

„Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem 

vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.“ 

  Mezi orgány družstva patří představenstvo (řídící funkce), kontrolní komise a členská 

schůze. Pro zahájení podnikání musí proběhnout ustanovující schůze, které se můžou 

zúčastnit všichni, kdo podali přihlášku do zakládaného družstva. Každý člen má právo volit 

nebo být zvolen do orgánu družstva a případně se podílet na jeho řízení a rozhodovaní. Kromě 

volení členů se schvalují stanovy družstva (jako společenská smlouva). 

 Firma by měla nést označení „družstvo“.  Při založení jsou potřeba alespoň 3 osoby, 

které nemají stanoven minimální základní kapitál, ale všichni členové se na něm musí podílet 

stejně. Družstvo ručí celým svým majetkem. 

Výhody družstva: 

 Členové neručí za své závazky. 

 Nemusí se vkládat základní kapitál. 

 Jednoduché přijetí nového člena. 

 Členové si jsou rovni. 

Nevýhody družstva: 

 Členové představenstva a dozorčí rady si nemůžou konkurovat. 

 Zisk družstva je daněn daní z příjmů právnických osob a jednotlivé vyplacené podíly 

členům jsou zdaněny srážkovou daní. (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích) 

2.4.8 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) patří mezi kapitálové společnosti a je 

nejrozšířenější formou podnikání, kterou zasáhlo několik podstatných změn v novelizaci 

zákona v roce 2014. Definice podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:  
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„Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně 

a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním 

rejstříku v době, kdy byli věřiteli vyzváni k plnění.“ 

 Výše základního kapitálu u s.r.o. je stanovena na 1 Kč, pokud není ve společenské 

smlouvě jinak udáno. V tomto případě došlo k výrazné změně, protože podle starého zákona 

byla povinnost složit při zakládání společnosti s ručením omezeným minimálně částku 

200 000 Kč. 

 Vznik s.r.o. zařizují jednatelé a společnost vzniká dnem zapsání do obchodního 

rejstříku. Společnost může být založena jednou osobou. Zároveň společnost s ručením 

omezeným s jedním společníkem, by neměla být jediným zakladatelem nebo společníkem 

v jiné s.r.o. a jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností 

s ručením omezeným. Pokud s.r.o. zakládají nejméně dvě osoby je potřeba sepsat 

společenskou smlouvu, která by měla obsahovat: 

 obchodní firmu, 

 předmět podnikání, 

 určení společníků (jméno, bydliště), 

 výše vkladů společníků, 

 základního kapitál, 

 druhy podílu společníků, 

 práva a povinnosti společníků, 

 počet jednatelů, 

 způsob jednání jednatelů za společnost. 

Společníci mají právo zasahovat do chodu a řízení společnosti na valné hromadě, který je 

společně s jednateli obligatorním orgánem společnosti. Valná hromada je nejvyšším orgánem 

společnosti a rozhoduje například o jmenování a odměňování jednatelů nebo případně o 

vyloučení společníků. Mezi její hlavní úkoly patří schvalování účetních závěrek, rozdělování 

zisku nebo potřebných změn ve společenské smlouvě. Ke změně obsahu společenské smlouvy 

je potřeba nejméně dvoutřetinová většina hlasů společníků. 

Statutárním orgánem společnosti s ručeným omezeným je jednatel nebo jednatelé, kteří 

zabezpečují řízení obchodní společnosti a svolávají valnou hromadu. Jednatel musí jednat 

v zájmu společnosti a vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Musí zajišťovat řádné 
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vedení předepsané evidence, účetnictví a poskytovat společníkům informace o fungování 

společnosti. 

Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada, která hlavně dohlíží na činnost 

jednatelů. Z toho plyne, že jednatelé nemůžou být členy dozorčí rady. Ta má právo v případě 

potřeby svolat valnou hromadu, musí jí jednou za rok odevzdat zprávu o své činnosti a může 

zastupovat společnost v soudním řízení. Dozorčí rada je nepovinným orgánem a společnost si 

může sama rozhodnout, jestli jí zřídí. 

Zisk společnosti si rozdělují společníci v poměru svých podílů. Ten vyplácí společnost na 

svoje náklady na adresu nebo bankovní účet společníka. Podle nové úpravy zákona může 

společnost vydávat více druhů podílu, pokud je to uvedeno ve společenské smlouvě a 

dokonce jeden společník může vlastnit více druhů podílu.  

Společníci ručí za závazky společnosti všichni společně a nerozdílně a to do výše souhrnu 

nesplacených jednotlivých vkladů zapsaných v obchodním rejstříku. Jednatelé mají stejné 

závazky pokud, vykonávají svou funkci v souladu se všemi zákonnými požadavky a s péčí 

řádného hospodáře. Pokud ovšem hrozí společnosti úpadek a jednateli se dokáže, že 

v některých ze svých povinností pochybil, může se stát, že bude za dluhy ručit celým svým 

majetkem. (Bachroňová, 2014), (Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) 

Jak bylo zmíněno, u společnosti s ručením omezeným došlo k právním úpravám. Mezi 

nejdůležitější rozdíly pro shrnutí oproti dřívějšímu znění patří: 

 Zavedení obecného pojmu obchodní korporace subsumující veškeré obchodní 

společnosti a družstva. 

 Faktické odlišení a sjednocení hlavních pojmových znaků osobních a kapitálových 

společností. 

 Oslabení významu zřízení základního kapitálu na společnosti s ručením omezeným a 

s tím i související vkladové povinnosti jejich společníků. 

 Upuštění od zákonných restrikcí, podle kterých nemohla být unipersonální společnost 

s ručením omezeným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným a jedna 

fyzická osoba mohla být jediným společníkem nejméně tří společností s ručením 

omezeným. 
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 Společnost s ručením omezeným už není omezena v početnosti své společnické 

základny. 

 Rozlišení výjimky ze zásady jednotnosti podílu i na společnost s ručením omezeným. 

 Podíl na společnosti s ručením omezeným může být představován cenným papírem-

kmenovým listem, jenž svou povahou odpovídá cennému papíru na řad a nemůže být 

vydán jako zaknihovaný cenný papír. “ (Bachroňová, 2014, str. 27) 

Výhody s.r.o. : 

 Základní kapitál 1 Kč. 

 Společníci ručí omezeně. 

 Vklad může mít formu peněžitou i nepeněžitou. 

 Kontrolní orgán, který dohlíží na jednatele-dozorčí rada. 

 Při rozhodování společnosti není většinou nutný souhlas všech společníků. 

 Podíly na zisku společníků, které společnost vyplatí, nepodléhají sociálnímu a 

zdravotnímu pojištění, ale daní se srážkovou daní. 

Nevýhody s.r.o. : 

 Administrativně náročnější vznik a řízení společnosti. 

 Hlavně kvůli způsobu ručení je pro obchodní partnery společnost méně důvěryhodná 

než osobní společnosti nebo akciová společnost. 

 Zisk společnosti se zdaňuje daní z příjmů právnických osob a následně vyplacené 

podíly na zisku jsou společníkům zdaněny srážkovou daní. (Veber, 2012) 

Obr. 2.1 : Srovnání právních forem podnikání po novelizaci zákona 
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2.5 Zdroje financování podniku 

 Na začátku podnikání a v jeho průběhu musí majitel pro podnik zajistit potřebný 

kapitál k financování svých investičních projektů, který může získat více způsoby. Finanční 

zdroje podniku můžeme rozdělit z několika hledisek. Z hlediska času členíme finanční zdroje 

na krátkodobé a dlouhodobé. 

Pro financování podniku jsou stanovena pravidla, které by měla prosperující společnost 

dodržovat. Jde především o princip majetkovo-finanční stability podniku. Dlouhodobý 

majetek a část oběžného majetku společnosti by měl být financován z dlouhodobých zdrojů. 

Krátkodobý majetek by měl být pokrýván z krátkodobých finančních zdrojů, aby byla sladěna 

životnost majetku a zdrojů jeho financování. Riziková varianta nastane, když společnost 

financuje svůj dlouhodobý majetek krátkodobými zdroji. Potom je potřeba shánět v průběhu 

životnosti majetku další zdroje krytí a tím by se mohl podnik dostat do finanční tísně. Pro 

společnost také není správné, kdyby se z dlouhodobých zdrojů financoval i krátkodobý 

majetek, protože by docházelo k překapitalizování společnosti a to není pro podnikání 

efektivní. (Janišová a Křivánek, 2013) 

Velikost podnikového kapitálu záleží především na: 

 „velikosti podniku, přičemž samotná velikost podniku by měla být optimální; 

obecně platí: čím větší podnik, tím větší kapitál, 

 Stupni mechanizace, automatizace, robotizace (čím vyšší použití techniky, tím 

větší kapitál), 

 rychlosti obratu podniku (čím rychlejší obrat, tím menší kapitál), 

 organizaci odbytu (podnik s vlastní prodejní sítí vyžaduje vyšší kapitál než 

prodej přes obchodní podniky).“ (Synek, 2011, str. 52) 

Na finanční zdroje podniku jde nahlížet i z hlediska původu kapitálu. Rozlišujeme 

vlastní a cizí zdroje financování. 
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2.5.1 Vlastní zdroje financování 

 „Vlastní kapitál je kapitál, který patří majiteli. Je hlavním nositelem podnikatelského 

rizika (u obchodních společností výhradním nositelem, u podniku jednotlivce spolu s jeho 

osobním majetkem). Jeho podíl na celkovém kapitálu je proto ukazatelem finanční jistoty 

(nezávislosti) podniku.“ (Synek, 2011, str. 52) 

 Jak bylo řečeno, vlastní finanční zdroje podniku jsou známkou její nezávislosti. Mezi 

nejdůležitější patří vklady společníků, nerozdělený zisk a odpisy. 

V podstatě žádný začátek podnikání se neobejde bez počátečního vkladu vlastníků, 

tedy osob, které se rozhodnou podnikat. Rozdíl mezi fyzickou osobou, která začíná podnikat 

samostatně na základě živnostenského oprávnění a obchodními společnostmi je v tom, že na 

rozdíl od kapitálových společností nemají počáteční vklad povinný zákonem. Stejně si ale 

musí finanční prostředky do začátku podnikání zajistit. U společnosti s ručeným omezeným 

byl nově stanoven minimální vklad na 1 Kč, proto počáteční vklad závisí na rozhodnutí 

společníků. Akciová společnost má možnost nabídnout akcionářům podíly na zisku ve formě 

akcií. Ty jsou rozděleny podle jejich práv na kmenové, které se často používají jako zdroj 

financování, protože nemají pevné datum splatnosti a nevyžadují stálé platby majitelům akcií, 

ale nevýhodou je, že opravňují vlastníky hlasovacím právem a rozšiřuje se tak kontrola nad 

společností o další akcionáře. Dalším druhem jsou prioritní, které mají určitá přednostní práva 

před kmenovými. Hlavní výhodou pro podnik je, že rozšiřují kapitál podniku bez možnosti 

rozhodovat o řízení společnosti. 

Když používáme zisk jako finanční zdroj, tak to nazýváme samofinancováním. 

Nerozdělený zisk podniku je ta část zisku po zdanění, která zůstane po rozdělení majitelům a 

do fondů. Jeho výhodou je daleko menší riziko, které podnikatel podstupuje, protože 

nevznikají náklady na cizí zdroje a nezvyšuje se objem závazků. Jde z něj financovat 

náročnější a rizikovější projekty, na které by bylo těžké získat prostředky z cizích zdrojů.  

Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného 

majetku za určité období. Jejich hlavní funkcí je zabezpečit přenosy ceny tohoto majetku do 

nákladů podniku, tím postupně snižovat jeho výši v aktivech bilance a zajišťovat jeho obnovu. 

Pro podnik jsou odpisy z finančního hlediska stabilním interním zdrojem financování, který 

získává inkasem tržeb. Výhodou je, že oproti zisku nepodléhají zdanění. Výše odpisů záleží 

na vstupní ceně majetku, době a metodě odepisování. Rozlišujeme účetní a daňové. Daňové 

odpisy jsou stanoveny na základě zákona o dani z příjmu. Podnik si může vybrat mezi 
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lineárními (rovnoměrnými), progresivními (postupně rostoucí) a degresivními (postupně 

klesajícími) metodami odepisování. Účetní si podnik určuje sám a měly by co nejlépe 

zahrnovat skutečné opotřebení majetku. (Veber, 2012) 

2.5.2 Cizí zdroje financování 

Bez cizího kapitálu se neobejde v podstatě žádný podnik. Podnikatel ho používá, když 

firma nedisponuje dostatečně velkým vlastním kapitálem. Cizí kapitál je dluh za zapůjčené 

finanční prostředky, který musíme v určité době splatit. Mezi nejčastější formy, z kterých 

podnik získává cizí zdroje, pro svoje investiční projekty patří: 

 bankovní úvěry, 

 obchodní úvěry, 

 leasing, 

 faktoring, 

 forfaiting. 

Úvěry jsou velmi často používanou formou cizího kapitálu. Bankovní úvěry spočívají 

v poskytnutí peněžní částky. Cenou za získání je úrok a různé bankovní poplatky, jejichž výše 

závisí na důvěryhodnosti klienta a době splatnosti. Platí, že na čím kratší dobu je úvěr 

poskytnutý, tím je pro věřitele méně rizikový a pro podnikatele je levnější. Úvěr poskytnutý 

na delší dobu je spojen s větším rizikem, které banka podstupuje, a proto je cena za 

poskytnutý kapitál dražší. Za každou formu zapůjčeného kapitálu je potřeba se určitým 

způsobem zaručit, pro případ nesplácení dluhu. Mezi dlouhodobé bankovní úvěry patří 

investiční (zajištěný právem k nemovitosti) a hypoteční (zajištěný pořizovaným investičním 

zařízením) úvěr. Krátkodobé jsou například kontokorentní (dražší než ostatní typy), 

lombardní (zaručení movitou věcí nebo práv) a eskontní. 

Obchodní úvěr je krátkodobým vztahem mezi dodavatelem a odběratelem. 

Odběratelé mohou provést nákup i v případě, když nemají pohotové peněžní prostředky 

k zaplacení a vzniká jím závazek. Dodavatel tím podstupuje riziko nezaplacení nebo pozdní 

úhrady závazku. Prodávající většinou zahrne cenu úvěru do nabídkové ceny. Pokud odběratel 

zaplatí ihned nebo dříve než je určena doba splatnosti, mohla by mu z ceny být odečtena sleva 

z prodejní ceny (skonto). Dodavatel jej poskytuje odběratelům jako jeden z nástrojů podpory 

prodeje a boje mezi konkurencí. 
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Leasing používá podnik k pořízení dlouhodobého majetku, když nemá dostatečné 

množství finančních prostředků na jeho okamžitou úhradu. Leasingová společnost odkoupí 

firmou požadovaný majetek do svého vlastnictví a následně jí ho pronajímá. Firma jí za to 

platí předem stanovené leasingové splátky. Rozlišujeme provozní (operativní) leasing, který 

je sjednáván na kratší dobu, než je životnost majetku a po skončení pronájmu zůstává zařízení 

ve vlastnictví leasingové společnosti a to ho pronajme dalšímu zájemci. Další druh leasingu je 

finanční, kdy je zařízení pronajato na delší období a na jeho konci většinou přechází do 

vlastnictví nájemce. 

Faktoring je založen na odkupu krátkodobých pohledávek (které nejsou zajištěny) 

z obchodního styku před jejich dobou splatnosti. Doba splatnosti pohledávky by měla být 

menší než 90 dní. Pokud dodavatel potřebuje finanční prostředky od odběratele hned, tak 

podstoupí svou pohledávku faktorské společnosti, která jí odkoupí a strhne si z původní ceny 

pohledávky diskont, zakázkovou a zpracovatelskou provizi.  

Forfaiting je odkup středně a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou organizací. 

Pohledávka musí být určitým způsobem zajištěna (bankovní záruka, směnka) a mít splatnost 

minimálně 90 dní. Forfaitingová společnost si sráží z ceny pohledávky úrok a rizikovou 

provizi. Nejčastěji se vyskytuje při dodávkách strojů, zařízení a investičních celků. (Srpová, 

2010), (Synek, 2011), (Veber, 2012) 

2.6 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je dokument, který popisuje základní důvod existence firmy, její 

strategii, cíle firmy a cestu k dosažení vytyčených cílů. Objasňuje podnikatelský záměr ve 

vztahu k obchodnímu prostředí, ve vztahu ke konkurenci a také ve vztahu k finančním 

prostředkům, potřebným pro jeho realizaci.“(Palátková, 2013, str. 187) 

2.6.1 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán se vypracovává k interním účelům, ale hlavně pro externí subjekty. 

Podnikatel používá podnikatelský plán k internímu účelu především v případě, kdy zakládá 

firmu, nebo když podnik čekají výrazné změny, které dlouhodobě ovlivní chod firmy. Ten mu 

potom slouží jako podklad pro rozhodování a kontrolu nad procesem. 

Pro externí subjekty slouží podnikatelský plán jako podklad, podle kterého se 

investoři rozhodují, jestli poskytnou podnikateli jím požadovaný kapitál. Pokud je 

podnikatelský plán kvalitně zpracován, pak z toho plyne větší šance, že investor posoudí 
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projekt jako výhodný a nabídne podnikateli finanční prostředky na jeho projekt. (Veber, 

2012) 

Smyslem podnikatelského plánu je: 

 Vytvořit podnikatelský plán jasně, aby byl srozumitelný pro investora, banku 

či samotného podnikatele.  

 Důkladně vyhodnotit kvalitu a potenciál podnikatelského plánu. 

 Číselně podložit podstatné parametry podnikatelského plánu. 

 Najít a vyhodnotit slabé stránky podnikatelského plánu z finančního hlediska a 

realizace projektu v praxi. 

 Získat nezávislý pohled na podnikatelský plán.  

Podstatou podnikatelského plánu je nesnažit se vyhnout možným rizikům, které 

projekt zahrnuje, ale naopak se je snažit odhalit, pochopit a následně se pokusit je řídit. A tak 

je pro podnikatele vytvoření podnikatelského plánu výhodné, protože: 

 Je lepší udělat chyby na papíře než při realizaci investice. 

 Sepsáním plánu si ověří, jestli má jeho nápad smysl. 

 Jestli potřebuje podnikatel kapitál od investora, tak se většinou neobejde bez 

business plánu, kterým by ho přesvědčil. 

 Může odhadnout, kolik finančních prostředků bude v daném období potřeba a 

přizpůsobit tomu svoje půjčky. (Palátková, 2013), (Janišová, 2013) 

Pro investory není důležité jenom to, jak podnikatel plánuje začít podnikat a jaký bude 

počátek rozvoje podniku, ale chtějí taky vědět plány podniku do budoucna. Některé podniky 

mají na začátku velký rozmach, který ovšem netrvá dlouho. Oproti tomu určité podniky se 

rozvíjejí pomaleji, ale daří se jim a vykazují výnosy dlouhodoběji. Podnikatelský plán by měl 

obsahovat informace o tom, jestli organizace bude potřebovat finanční podporu z cizích 

zdrojů v průběhu podnikání, nebo bude svoji činnost financovat samostatně s dosaženého 

zisku. Poskytovatelé peněžních prostředků tak budou znát náhled začínajícího podnikatele na 

dalších 5 nebo víc let, který zohledňuje i  měnící se podmínky na trhu a v preference 

spotřebitelů. (Blackwell, 2011) 
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2.6.2 Základní struktura podnikatelského plánu 

 Na trhu působí velká řada firem, které se rozlišují jak z hlediska velikosti, tak právní 

formy, odvětví, způsobu řízení apod. Kvůli tomu nelze jasně nařídit strukturu podnikatelského 

plánu, která by vyhovovala všem firmám. Navzdory tomu existují určité části plánu, které by 

se v něm měli vyskytovat, u všech podniků. Struktura podnikatelského plánu může vypadat 

například takhle: 

 „obsah, 

 shrnutí, 

 popis podnikatelské příležitosti, 

 všeobecný popis firmy, 

 klíčové osobnosti, 

 produkty, 

 potencionální trhy, 

 okolí firmy a konkurence, 

 prodej,  

 výroba,  

 personální otázky, 

 finanční plán, 

 rizika podnikatelského plánu, 

 příloha.“ (Veber, 2012, str. 98), 

Nesmí se zapomenout, i když se to zdá samozřejmé, vložit před písemný text 

podnikatelského plánu obsah, který zjednoduší vyhledávání v textu. Neměl by být příliš 

podrobný, pouze tři úrovně nadpisů. Shrnutí by mělo jasně a výstižně vysvětlit podstatu 

podnikatelského plánu. Je jednou z nejdůležitějších částí dokumentu, protože čtenáře by mělo 

zaujmout natolik, aby v něm zbudilo zájem si přečíst celý projekt. Podstatou je shrnout 

nejdůležitější informace do malého počtu stránek. 

V popisu podnikatelské příležitosti je důležité čtenáře přesvědčit o kvalitě našeho 

záměru. Měl by obsahovat výrobek či službu, kterou budeme zákazníkům nabízet. Dále, jaké 

jsou naše výhody oproti konkurenci, jak velká je naše cílová skupina zákazníků a jaký užitek 

z toho budou mít. V popisu firmy by mělo být zahrnuto sídlo, datum založení, majitelé a 

důvod k založení podniku. Uvedeme zde případné úspěchy v minulosti, nebo podstatné 
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změny, které nastaly v době existence podniku a všechny tyto fakta musí být podložena 

ověřenými údaji. Podstatné je na závěr vyjádřit cíle firmy do budoucnosti. (Veber, 2012), 

(Vochozka, 2012) 

Podnikatelský plán by měl charakterizovat klíčové osoby, které se budou zúčastňovat 

projektu. Měli by to být špičkový manažeři, pracovníci, kteří budou mít praktické zkušenosti 

a schopnosti využít konkurenčních výhod. Je dobré vyzdvihnout jejich úspěchy a uvést 

organizační schéma. Následně podrobněji popsat výrobek. Jeho vlastnosti, parametry, 

náročnost výroby a materiály, ze kterých se bude vyrábět. Porovnat jej s konkurenčními 

produkty, které získáme z katalogů nebo výstav a zdůraznit v čem bude hlavní konkurenční 

výhoda, případně jeho slabé stránky. Je důležitá existence trhu, na kterém bude zájem o naše 

produkty. Investory hlavně zajímají plány, jak se na těchto cílových trzích uplatnit a jeho 

potencionální růst. (Veber, 2012), (Srpová, 2011) 

Mnozí začínající podnikatelé, kteří vstupují na trh s novými převrtanými produkty, se 

domnívají, že pro ně v jejich segmentu neexistuje konkurence, ale většinou tomu tak není. 

Firma by měla rozlišovat stávající konkurenci, která již na trhu působí a potencionální, která 

může představovat budoucí hrozbu. Potom je možné ji ještě rozdělit podle vlivu na trhu na 

hlavní a vedlejší, pak je podstatné si proti nim vytvořit konkurenční výhodu, která bude naší 

předností. (Srpová, 2011) 

Je důležité si uvědomit, že i ty nejlepší produkty se musí umět prodat. Prodej, by měl 

zahrnovat činnosti, které se úzce vztahují k trhu. Jako si udělat analýzu trhu, naplánovat výši 

obratu a prodeje. Dále vytvořit kvalitní a efektivní reklamu, účastnit se veletrhů a vyřešit, jak 

se bude produkt distribuovat k zákazníkům a nastavit jeho optimální cenu. V otázce výroby a 

provozu by bylo dobré se zmínit o našich výrobních postupech, strojích a zařízeních, 

výrobních kapacitách a místě, kde bude probíhat výroba. Uvést zde, pokud máme nějaké 

výhody oproti konkurenci, jako třeba výrobní technologii, kterou ještě nikdo nemá, nebo 

výrobu klíčových komponentů, co na trhu ještě neexistují. Je potřeba vytvořit plán potřebného 

personálu, tedy jasnou koncepci v oblasti pracovních sil a jaké nároky na personál bude 

vedení vyžadovat k provedení podnikatelského záměru. 

Ke konci by měl být vytvořen finanční plán, který transformuje předchozí části 

podnikatelského záměru do číselné podoby, kde se ukáže, jestli je vůbec z peněžní stránky 

reálně uskutečnitelný. Finanční plán by měl zahrnovat plány výkazu zisku a ztráty, rozvahy a 

peněžních příjmů a výdajů. Na závěr se musí vyhodnotit rizika, která se v průběhu projektu 
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budou muset podstoupit a navrhnout preventivní opatření ke snížení dopadu konkrétního 

rizika na průběh podnikání. Do přílohy se uvedou například výkresy produktů, technologické 

schéma výroby nebo společností získané certifikáty. (Veber, 2012), (Vochozka, 2012) 
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3. Představení a praktický postup založení fiktivní společnosti 

s ručením omezeným 
V této kapitole si představíme společnost, kterou chce pan Vojtěch Švehla založit. 

Následně si popíšeme postupné kroky potřebné k založení této společnosti s ručením 

omezeným. 

3.1 Založení společnosti 

Vojtěch Švehla pracoval od roku 2009 v oboru recyklace a zpracování industriálních 

odpadů. To znamená recyklace zmetkových dílů z plastikářské výroby a jejich znovuvrácení 

do výrobního procesu. Během této doby získal dostatek zkušeností s tímto druhem podnikání 

od nákupu surovin (scrap), přes její zpracování až po konečný prodej plastového regenerátu. 

Během celé doby neměl žádné zaměstnance a většinu činností ve firmě si zajišťoval sám. 

Například nákup scrapu, uskladňovaní materiálu v pronajatém skladě, prodej materiálu. 

Externě si zajišťoval účetnictví, dopravu a také výrobní činnost (zpracování), kterou mu 

outsourcovala firma Argoplast s.r.o.  

Po sedmi letech spolupráce se firma Argoplast s.r.o. rozhodla ukončit podnikatelskou 

činnost a nabídnula Vojtěchu Švehlovi areál k odkupu, jako dobrému obchodnímu partnerovi. 

Ten se rozhodl areál odkoupit a založit si novou vlastní společnost. Firma bude mít název 

Greenplastic s.r.o. a právní formu společnost s ručením omezeným. 

3.2 Administrativní založení 
Pan Švehla se rozhodl založit společnost s ručením omezeným, která bude mít název 

Greenplastic s.r.o. Dne 7. 3. 2016 si zajistil souhlas vlastníka s umístěním sídla u majitele 

bývalé firmy Argoplast s.r.o., který již prostory nepoužívá (příloha č. 2).  

Dne 8. 3. 2016 došel k notářce JUDr. Haně Dvořákové, kterou požádal o sepsání 

zakladatelské listiny (příloha č. 1) formou veřejné listiny (notářského zápisu). Ta mu vystavila 

výpis z rejstříku trestů za poplatek 50 Kč a zjistila, zda jednatel není v insolvenci. Pan Švehla 

je jediným zakladatelem, jednatelem a správcem vkladu společnosti. Výše základního 

kapitálu bude 200 000 Kč, který bude splacen následující den v Komerční bance. Sídlo 

podniku bude v obci Slavětín, číslo popisné 7. Předmětem podnikání budou tři obory volné 

živnosti. Výroba plastových a pryžových výrobků, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

velkoobchod a maloobchod. Pan Švehla podepsal čestné prohlášení jednatele (příloha č. 3) a 

také prohlášení správce vkladu (příloha č. 4). 
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Dne 9. 3. 2016 se pan Švehla vydal do Komerční banky složit základní vklad 200 000 

Kč na nově zřízený účet. Následně se vydal na živnostenský úřad v Litovli. Jedná se o živnost 

volnou, ke které stačí splnit podmínky minimálního věku 18 let, trestní bezúhonnosti a plné 

svéprávnosti. Zde vyplnil Jednotný registrační formulář (příloha č. 5) a odevzdal ho spolu se 

zakladatelskou listinou, souhlasem vlastníka nemovitosti a výpisem z katastru nemovitostí 

živnostenskému úřadu. Zároveň zaplatil poplatek ve výši 1 500 Kč. Dne 16. 3. 2016 

společnost obdržela výpis z živnostenského úřadu. 

Dne 17. 3. 2016 na krajském soudě v Ostravě vyplnil pan Švehla formulář na zápis 

společnosti do obchodního rejstříku (příloha č. 6) a k němu přiložil následující dokumenty: 

 zakladatelskou listinu, 

 živnostenské oprávnění, 

 prohlášení správce vkladu, 

 čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor, 

 souhlas majitele nemovitosti, 

 potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti, 

 výpis z trestního rejstříku jednatele. 

Tím podal návrh na zápis do obchodního rejstříku a zaplatil poplatek 6 000 Kč. 

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 28. 3. 2016 a tím vzniká Greenplastic 

s.r.o. s přiděleným identifikačním číslem a identifikátorem datové schránky. 

Jako poslední pan Švehla podal na finančním úřadě v Olomouci přihlášku k registraci 

pro právnické osoby (příloha č. 7) a následně mu bylo dne 2. 5. 2016 doručeno daňové 

identifikační číslo (DIČ). 

Tab. 3.1 Výdaje na založení společnosti: 

Notářský zápis 3 500 Kč 

Výpis z trestního rejstříku 50 Kč 

Výpis z katastru nemovitostí 50 Kč 

Ověření podpisů 30 Kč 

Správní poplatek za zřízení živnostenského oprávnění 1 500 Kč 

Výpis z živnostenského rejstříku 100 Kč 

Poplatek za zápis do obchodního rejstříku 6 000 Kč 

Výpis z obchodního rejstříku 100 Kč 

Poplatky spojené s úkony a listiny u notáře 1 800 Kč 

Administrativní poplatky 500 Kč 

Celkem 13 630 Kč 
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4. Podnikatelský plán zahájení činnosti fiktivní společnosti 

Začínající podnikatel by měl mít vytvořený podnikatelský plán, podle kterého bude 

v průběhu podnikatelské činnosti postupovat. Greenplastic s.r.o. postupně představí svůj 

podnikatelský záměr. Jak bude společnost fungovat, jaké budou krátkodobé a dlouhodobé cíle 

společnosti, tedy kam až by se měla firma v budoucnu posunout a jakým způsobem se toho 

pokusí dosáhnout. 

4.1 Greenplastic s.r.o. 

Vojtěch Švehla se rozhodl založit si společnost s ručením omezeným v oboru 

recyklace a zpracování industriálních plastových odpadů. V tomto oboru pracuje přes 7 let a 

chce lépe zhodnotit svoje nasbírané zkušenosti během této doby. Rozhodl se taky odkoupit 

nový areál pro firmu a spustit vlastní výrobu.  

Odkup areálu je výhodný hlavně proto, že je zkolaudován k danému předmětu 

podnikání, vlastní veškerá povolení a je nedávno zrekonstruovaný. Tím se pan Švehla vyhnul 

problémům s vystavěním vlastního výrobního areálu a potřebnými povoleními k výkonu 

činnosti. Součástí kupní smlouvy je také převedení dvou mlýnů, dvou ručních paletových 

vozíků, jednoho vysokozdvižného vozíku, váhy na 1000 kg, vybavených šaten, sociálního 

zařízení a kanceláře do vlastnictví pana Švehly.  

Základní kapitál společnosti bude 200 000 Kč. Vojtěch Švehla naspořil během 

předchozí podnikatelské činnosti 4 000 000 Kč a očekává, že je postupně převede na účet 

Greenplastic s.r.o. formou půjčky společníka. 

Nákup areálu včetně všech zařízení byl po dohodě s majitelem Argoplast, který 

odchází do důchodu stanoven na 4 650 000 Kč. K tomu bude pořízen vůz Škoda Rapid za 

částku 350 000 Kč. Ten bude využívat pan Švehla na svoje obchodní cesty. Rudolf Švehla 

získal u banky úvěr, která požadovala 20 % spoluúčast. To znamená, že firma Greenplastic 

s.r.o. zaplatí 1 000 000 Kč a zbylé 4 000 000 Kč poskytne společnosti banka formou 

investičního úvěru. Investiční úvěr na 4 000 000 Kč byl poskytnut na dobu 5 let s úrokovou 

sazbou 7 %. Úvěr bude splácen ve stejných pravidelných 60 splátkách. Podmínky pro 

zajištění úvěru jsou zajištění nemovitosti ve prospěch banky po dobu splácení úvěru a firemní 

směnka s avalem a podpisy Vojtěcha Švěhly.  
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4.1.1 Cíle podniku 

Cílem společnosti Greenplastic s.r.o. je vybudovat vlastní zpracovatelské a skladovací 

kapacity, které si zajistí odkupem stávajícího areálu firmy Argoplast s.r.o., která zajišťovala 

výrobní činnost pro pana Švehlu 7 let. Tato spolupráce nebyla vždy, podle představ pana 

Švehly. Například malá flexibilnost a v poslední době nedostatečná kapacita výroby a 

problémy v oblasti kvality.  

Společnost očekává zaprvé zvýšení výrobní kapacity, podstatné zvýšení kvality 

finálních výrobků (důkladně proškolený tým pracovníků s minimální fluktuací, zavedení 

kontrolních postupů) a snížení nákladů na produkt. V neposlední řadě zisk, který dosud 

zůstával firmě Argoplast s.r.o. přesunout do Greenpolymer s.r.o. 

Dlouhodobým cílem firmy je stabilizovat stávající a získat nové zákazníky, dodávat 

svoje výrobky nejen do České republiky, ale také do zahraničí. S tím souvisí zavedení 

vysokého standartu kvality dle certifikace ISO. Postupně se v dlouhodobém horizontu 10 let 

stát jednou z nejvýznamnějších firem v oboru v České a Slovenské republice. 

4.1.2 Sídlo 

Sídlo podniku se nachází v obci Slavětín, číslo popisné 7. Jedná se o bývalý objekt 

plastikářské firmy, který je vystavěný pro potřeby firmy. Areál prošel nedávno rekonstrukcí a 

je ve slušném stavu. V objektu jsou vyhrazeny prostory pro kanceláře, denní místnost, WC, 

dvě šatny se sociálními zařízeními, sklad a prostory pro výrobu.  

Kancelář je vybavena dvěma psacími stoly se stolními počítači a kancelářskými 

židlemi. Šatny se nachází naproti kanceláře a jsou rozděleny na pánskou a dámskou. Každá 

z nich vlastní svoje sociální zařízení. Vedle kanceláře se nachází denní místnost určená pro 

přestávky a stravování zaměstnanců. Mezi kanceláří a denní místností se nachází WC. 

Skladovací prostory budou velikosti 25x10m a jsou blíž ke kancelářím z důvodů menšího 

hluku. Výrobní část areálu se nachází za skladovacími prostory o rozměrech 10x15m. 

 

 

Obr. 4.1 Sídlo firmy Greenplastic s.r.o. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.3 Výroba 

Greenplastic si bude nadále platit externí dopravu. Firma má ve vlastnictví 

vysokozdvižný vozík, dva nožové mlýny a dva paletovací ruční vozíky potřebné k výrobě. 

Firma bude pracovat v jednosměnném provozu. Začátek směny bude v 7:00 a končit v 15:30. 

Zmetkové díly k recyklaci nakoupené v lisovnách plastů jsou převezeny do areálu 

firmy prostřednictvím pronajatých dopravních prostředků v přepravních obalech dodavatele. 

Zde se materiál složí z kamionu pomocí vysokozdvižného vozíku do skladu. Následně 

probíhá proces roztřídění přijatého scrapu podle druhu (recyklační značky), barvy a 

povrchové úpravy (jestli scrap neobsahuje například pokovení nebo barevný nástřik). 

Následně probíhá zpracování. To znamená drcení na nožovém mlýně na frakci 8-12mm. Tato 

drť (regenerát) je plněna do velkoobjemových vaků s nosností zhruba 1 000 kg, které jsou 

následně zaskladněny na skladě. Odtud jsou pak podle potřeby expedovány k odběrateli. 

Výkon jednoho nožového mlýna je v průměru 2 050 kg za jednu směnu. Počítá se, že 

v provozu budou oba mlýny po celou pracovní dobu (kromě přestávky a úklidu). To znamená, 

že pro roční provoz bude potřeba zajistit 1 082 400 kg scrapu od dodavatelů. Spotřeba 

jednoho nožového mlýna je 15 KW/hod. a cena za 1 KW je 4,1 Kč. 

Další důležitou věcí je kolik z dovezeného scrapu je nakonec po drcení prodáváno 

odběratelům. Firma Greenplastic s.r.o. musí brát veškerý scrap z plastikářských lisoven, tedy 

někdy i ten, který nepotřebuje. Další možností ztráty materiálu je podrcení dvou různých 

druhů plastů, které mají jiné vlastnosti nebo ztráty mezi přechodem na jiný druh materiálu. 
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Výsledná drť se pak musí vyhodit. Tenhle veškerý neprodejný materiál je pak potřeba odvést 

do spalovny v Brně. Z předchozí zkušenosti se to týká zhruba 12 % dovezeného scrapu 

(130 000 kg). Náklady na spálení jsou 1,6 Kč/kg. 

Švehla plánuje ve své firmě zavést důkladnou evidenci procesu výroby (zpětná 

sledovatelnost), kterou bude sám kontrolovat. To znamená při případné reklamaci dohledat 

příslušného pracovníka zodpovědného za vykonanou činnost. Budou stanoveny postihy a 

sankce při dokázání nezodpovědné činnosti zaměstnance. Pan Švehla očekává, že tím výrazně 

sníží případné reklamace a zvýší produktivitu práce. V budoucnu plánuje, že část mzdy bude 

odvislá na výkonu. Zaměstnanci si tak budou moci vydělat více, pokud nadrtí kvalitně více 

kilo. 

4.1.4 Zaměstnanci 

Podmínkou prodávající firmy Argoplast s.r.o. bylo převzetí stávajících zaměstnanců. 

Jedná se o pozice skladníka, dva pracovníky na obsluhu nožových mlýnů, pracovníka na 

třídění plastů a administrativního zaměstnance. Vojtěch Švehla s tímto převzetím 

zaměstnanců souhlasil, protože pracovníky během spolupráce s Argoplast s.r.o. poznal a věří 

v jejich schopnosti. Další výhodou je, že nemusí zaškolovat nové pracovníky na pozice, 

protože má důkladně proškolený tým s dlouhodobou praxí v oboru. 

Náplní práce skladníka bude manipulace s vysokozdvižným vozíkem. To znamená 

převážení dovezeného scrapu k pracovníkovi u mlýnů a následné zaskladnění 

velkoobjemových žoků. Pracovník u mlýna každé ráno po příchodu do práce zkontroluje stav 

mlýnu a spustí drcení. Pracovník na třídění plastů bude třídit dovezené plasty podle druhu a 

barvy do připravených klecí, které půjdou následně podle potřeby na drcení. Administrativní 

pracovnice se bude starat o komunikaci se zákazníky, kontrolovat bezpečnost práce, 

zajišťovat práci s úřady a účetnictví. Vojtěch Švehla bude zajišťovat především obchodní 

činnost a všechny ostatní činnosti potřebné pro chod firmy. 

Pracovníci si budou sami zajišťovat úklid na pracovišti. To znamená, že 30 minut před 

koncem směny bude vyhrazen na úklid. Zaměstnanci budou mít během směny nárok na 30 

minutovou pauzu, která je stanovena na 12:00. Obědy si zaměstnanci budou zajišťovat 

samostatně. 

Pan Švehla ví, že ve firmě Argoplast s.r.o. byla menší pracovní morálka a rozhodl se 

své zaměstnance motivovat zvýšením platu o 25% proti předchozímu zaměstnavateli a 
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později zavést část mzdy, která bude odvislá na výkonu. Naopak zavede oproti jejich 

bývalému zaměstnavateli evidenci procesu výroby. 

4.2 Analýza mikrookolí 

 Mikrookolí podniku chápeme, jako subjekty, které přímo ovlivňují fungování 

společnosti. Mezi nejdůležitější faktory patří zákazníci, v tomhle případě odběratelé, kteří 

budou kupovat produkty Greenplastic s.r.o. Dalším významným subjektem jsou dodavatelé, 

kteří zajišťují podniku materiál pro výrobu. V neposlední řadě se jedné o analýzu konkurence, 

která se na trhu vyskytuje a mohla by ohrozit podnik. 

4.2.1 Dodavatelé 

 Podnik pracuje v oboru plastikářské výroby. Je velmi důležité mít spolehlivé 

dodavatele, kteří budou dodávat materiál podniku podle dohody. Tedy v potřebném množství, 

kvalitě a dohodnutém čase. Jak bylo řečeno Greenplastic s.r.o. si bude zajišťovat dovoz plastů 

od dodavatelů pomocí externí dopravy. Ta si bude účtovat sazbu 26 Kč/km.Výhodou je, že 

v okolí sídla podniku se nachází několik lisoven plastů, takže existuje velké množství 

potencionálních dodavatelů do budoucna. 

 Firmy, s kterými bude podnik spolupracovat, jsou lisovny plastů. Greenplastic bude 

mít dva dodavatele scrapu. Hlavním dodavatelem bude firma Hella Autotechnic Nova s.r.o., 

která má sídlo v Mohelnici a je vzdálená od sídla firmy 25,5 km. Ta se věnuje hlavně výrobě 

elektrických osvětlovacích zařízení. Vojtěch Švehla s firmou spolupracoval už v minulosti a 

byl spokojen s poskytovanými službami. Druhým dodavatelem bude firma Linaplast s.r.o. se 

sídlem v Kralicích na Moravě, která je vzdálená od firmy 34 km. Hlavním předmětem 

podnikání Linaplast s.r.o. je výroba forem pro vstřikování plastů, nástrojů a nářadí. Oba tyto 

podniky budou Greenplasticu s.r.o. dodávat svoje nekvalitní plastové výlisky (scrap), které 

vznikají v průběhu jejich výroby. 

 Greenplastic s.r.o. si bude platit dopravu kamiony nejen do sídla firmy, ale taky nazpět 

k dodavateli. Do firmy bude dovážen scrap v klecích, které budou následně složeny pomocí 

vysokozdvižného vozíku do skladu. Zpátky se povezou klece, které jsou již vyprázdněny 

z minulých dodávek a jejich vlastníkem jsou dodavatelé. 

 U Helly Autotechnic Nova s.r.o. bude vzdálenost tam a zpět 51 km. Druhý dodavatel 

Linaplast s.r.o. je vzdálenější a obě cesty vyjdou dohromady na 68 km. Při cenách, které má 

firma domluvenou s kamionovou dopravou, tedy 26 kč/km, vyjdou náklady na jednu cestu 
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následovně. U bližšího dodavatele vyjde cesta na 1 326 Kč a u vzdálenějšího bude cesta tam i 

nazpět firmu stát 1 768 Kč. 

Tab. 4.1 Náklady na jednu cestu u obou dodavatelů 

Hella Autotechnic Nova s.r.o 1 326 Kč 

Linaplast s.r.o 1 768 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Další důležitou informací u dovážení materiálu kamiony je vědět, kolik jeden kamion 

uveze kg. Podle předchozích zkušeností s tímto typem dopravy odhaduje pan Švehla, že jeden 

kamion naloží v průměru 4 100 Kg. Z toho si firma může spočítat náklady na 1 přivezené kg 

od každé společnosti.  

 Cena kupovaného scrapu od obou společností je rozdílná. Hella Autotechnic Nova 

s.r.o. prodává 1 kg za 6,5 Kč a Linaplast s.r.o. 1 kg za 6,3 Kč. U prvního dodavatele je tedy 

kratší cesta, ale proti tomu vyšší cena za 1 kg scrapu. U druhého dodavatele naopak větší 

vzdálenost, ale zase nižší cena za 1 kg materiálu. Pan Švehla se rozhodl od bližšího 

dodavatele si nechat dovážet 58 % potřebného materiálu a od vzdálenějšího 42 % scrapu. 

Volbu dvou těchto dvou dodavatelů udělal kvůli dobré zkušenosti z dřívějšího období a jejich 

kvalitních služeb. Víc materiálu zvolil u Helly Autotechnic s.r.o. hlavně kvůli větší kvalitě 

scrapu a spolehlivosti za cenu mírně vyšších nákladů než u společnosti Linaplast s.r.o. Dva 

dodavatele si vybral, aby v případě vypadnutí jednoho z nich nemusel zastavit výrobu a tím 

tak snížil případná rizika s tímto spojená. 

Tab. 4.2 Náklady na 4 100 kg scrapu (1 cesta) od obou společností 

Hella Autotechnic Nova s.r.o 26 650 Kč 

Linaplast s.r.o 25 830 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2.2 Odběratelé 

 Každá firma musí mít zákazníky, kteří budou nakupovat jejich produkty. Greenplastic 

s.r.o. má výhodu, že v okolí je velké množství potencionálních odběratelů. Firma bude 

uspokojovat především potřeby lisoven plastů. Na rozdíl od dodavatelů, kdy si firma 

zajišťovala dopravu materiálu samostatně, tak odběratele si budou muset zajišťovat odvoz své 

odkoupené drťe na vlastní náklady.  Ve firmě jim pouze pomůžou naložit náklad vyrobené 
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drtě uložené ve velkoobjemových vacích pomocí vysokozdvižného vozíku do kamionu, který 

si zajistí odběratelé v předem domluveném čase. 

 Mezi hlavní odběratele, s kterými bude Greenplastic obchodovat budou firmy, 

s kterými již pan Švehla pracoval dříve, ale i podniky se kterými bude chtít teprve navázat 

spolupráci. Jedním z hlavních odběratelů bude firmy Remaq s.r.o., která se zabývá recyklací 

plastových odpadů se sídlem v Otrokovicích. Dalším odběratelem bude firma Montix a.s., 

která vyrábí a pokovuje dílce z plastů nebo provádí montáže světlometů se sídlem v Horce 

nad Moravou. Podstatným odběratelem by měla být i firma Jelínek Traiding spol. s.r.o. se 

sídlem ve Zlíně. Další odběratele se bude snažit Greenplastic s.r.o. zajistit postupně v průběhu 

své činnosti. 

4.2.3 Konkurence  

  V okolí podniku se nachází několik lisoven plastů. S těmi, ale bude Greenplastic s.r.o. 

spolupracovat, ať už jako dodavatel nebo odběratel. Co se týče konkurence, není v okolí 100 

km žádná konkurenční firma. Nejbližší reálná konkurence je firma Jelínek Traiding s.r.o. se 

sídlem ve Zlíně, která také drtí plasty, ale pouze jako vedlejší činnost. Jejich hlavním 

předmětem podnikání je hlavně na regranulace a compaundace, což je vyšší forma pracování 

se scrapem, kterou Greenplastic zatím neplánuje provozovat. Firma naopak plánuje s Jelínek 

Traiding s.r.o. spolupracovat. 

 Ve vzdálenosti větší než 100 km se nachází několik menších firem, které drtí plasty, 

ale žádná z nich Greenplasticu s.r.o. nebere výrazně zákazníky a neohrožuje podnik. Je tedy 

velkou výhodou, že firma nemá v okolí v podstatě žádnou konkurenci, čímž má velké 

předpoklady stát se úspěšnou v budoucnosti. 

4.2.4 SWOT analýza 

V této analýze dojde k zjištění vlivů jednotlivých subjektů na podnik, jak jsou 

odběratelé, dodavatelé, konkurence, ale taky vlivů národní ekonomiky, trhu nebo nových 

trendů ve společnosti. SWOT analýza odhalí silné a slabé stránky podniku, ale taky 

příležitosti a hrozby pro podnik. Podnik by se měl následně snažit rozvíjet svoje silné stránky. 

Naopak hned na začátku podnikání se snažit zjistit svoje slabé stránky a snažit se je do určité 

míry eliminovat.  

Silné stránky: 
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 malá konkurence 

 dlouholeté zkušenosti v oboru 

 proškolený a osvědčený personál 

 kvalita výrobků a služeb 

 vlastní provozní náklady 

 široký okruh zákazníků 

 ekologická výroba 

Slabé stránky: 

 nový podnik 

 vysoké počáteční výdaje (př. Odkup areálu) 

 jeden produkt 

Příležitosti: 

 posílení výrobních kapacit 

 nové výrobky 

 získání nových odběratelů 

 možnost prorazit na Slovenku 

Hrozby: 

 zvýšení mzdových nákladů 

 bankrot významných odběratelů 

 zvýšení daňových odvodů 

 výrazný pokles cen ropy 

4.3 Marketing 

Produkt 

Produktem firmy Greenplastic s.r.o. bude mletina (regenerát). Mletina je druhotná 

surovina, která se vyrábí z použitých plastových dílů (scrapu). Regenerát se následně používá 

pro další výrobu různých plastových výrobků. Hlavní výhodou mletiny oproti originálním 

materiálům, z kterých se vyrábí plastové výrobky je, že je podstatně levnější. 
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Scrap, který se používá při výrobě mletiny firma získává od plastikářských lisoven. 

Jsou to neshodné plastové výlisky, které Greenplastic s.r.o. levně odkupuje. Tím vlastně 

recykluje odpady těchto firem, což má kladný vliv na životní prostředí. 

Cena 

Nejdůležitějším faktorem, kterým se odběratelé budou řídit, je cena. Ta je dána 

výrobními náklady a marží, kterou firma požaduje. Cena bude stanovena za 1 kg. Důležité je 

také držet cenu pod cenou primárního materiálu jako možné náhražky. Podle předchozích 

zkušeností a domluvy s odběrateli se počítá s cenou 13 Kč/kg. 

Tab. 4.3 Cena prodávaného materiálu (mletiny) 

Výrobek Cena za kg 

Mletina 13 Kč/kg 

Zdroj: vlastní zpracovaní 

Distribuce 

Firma nevlastní svoje nákladní vozidla. Proto zvolila možnost externí kamionové 

dopravy. Cena byla domluvena s kamionovou společností na 26 Kč/km. Ta bude dovážet 

pouze materiál od dodavatelů a zpátky poveze prázdné klece. Finální produkt (mletinu) si 

budou odběratelé odvážet na svoje náklady. 

Propagace 

Pan Švehla z dřívějších zkušeností ví, že nejlepší možnou propagací je zajištění osobní 

schůzky s obchodníky potencionálních odběratelů a dodavatelů, protože se jedná o velice 

speciální výrobu. Osobní kontakt se osvědčil jako nejlepší a nejspolehlivější. Greenplastic 

s.r.o. plánuje založit svou webovou stránku www.greenplastic.cz (zatím nejsou v provozu), 

které budou informovat o podnikatelské činnosti, podrobném procesu výroby a produktu.  

4.4 Finanční plán 

Nejdůležitější část celého podnikatelského plánu je finanční plán, ve kterém je 

popsáno předpokládané finanční hospodaření podniku. Pro společnost je důležité si spočítat, 

jak bude fungovat po finanční stránce. Kolik peněz bude potřeba před zahájením činnosti, 

jaké budou režijní a výrobní náklady. Porovnat je s dosaženým tržbami a zjistit, jestli bude 

http://www.greenplastic.cz/
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podnikatelská činnost vydělečná a případně jak moc. Počítá se, že firma spustí provoz 1. 7. 

2016. 

4.4.1 Investiční výdaje 

Tab. 4.4 Odkoupení areálu 

Název Cena 

Odkup areálu 

Budova 3 000 000 Kč 

Mlýn nožový A 160 000 Kč 

Mlýn nožový B 205 000 Kč 

VZV 300 000 Kč 

Manipulační plocha 900 000 Kč 

Váha 1 000 Kg 20 000 Kč 

Paletovací vozík A  30 000 Kč 

Paletovací vozík B 35 000 Kč 

Celkem   4 650 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Odkup areálu byl vypočítán dohromady na 4 650 000 Kč. Z toho budova, která se 

skládá z administrativní, skladovací a výrobní části byla vyčíslena na 3 000 000 Kč. Součástí 

areálu je i manipulační plocha kolem budovy o velikosti 90 000 m². Ta je velmi důležitá, 

protože na ní bude skladován dovezený scrap. Mletina pak bude skladována ve skladovací 

hale. Cena za 1 m² byla stanovena na 100Kč. 

Dalším vybavením jsou dva nožové mlýny. Mlýn B je o rok mladší a tak méně 

opotřebený, proto jeho cena byla stanovena vyšší než mlýnu A. Vysokozdvižný vozík má 

hodnotu 300 000 Kč a manipulační váha do 1 000 kg za 20 000 Kč. Paletovací vozíky mají 

hodnotu 30 000 Kč a 35 000 Kč. 

Tab. 4.5 Vybavení kanceláře 

Název Cena 

Vybavení kanceláře 

Počítače 2x  17 980 Kč 

Stoly 2x 11 160 Kč 

Židle 2x 4 360 Kč 

Tiskárna 1 590 Kč 
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Skříň 3x 17 340 Kč 

Varná konvice 1 100 Kč 

Kancelářské potřeby 2 500 Kč 

Celkem   56 030 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Zařízení kanceláře bude stát minimálně 56 030 Kč. Kancelář bude vybavena pro 

administrativní pracovnici a pana Švehlu. Každý bude mít svůj kancelářský stůl se židlí a 

počítačem. Ve skříních se budou ukládat potřebné dokumenty a součástí kanceláře bude i 

tiskárna. 

Tab. 4. 6 Vybavení denní místnosti a šaten 

Název Cena 

Denní místnost a šatny 

Jídelní stůl 3 700 Kč 

Židle 4x 2 360 Kč 

Šatní skříně 6 280 Kč 

Lavečka 2x 5 600 Kč 

Mikrovlnná trouba 1 900 Kč 

Příbory, hrnky 4 900 Kč 

Celkem   24 740 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Denní místnost je zařízena pro stravování zaměstnanců. Nakoupené věci za 

24 740Kč jsou pouze pro doplnění stávajícího zařízení. Šatny a sociální zařízení zůstaly plně 

vybaveny, kromě skříní na odkládání oblečení, které byli dokoupeny. 

Nákup osobního automobilu 

Součástí počátečních výdajů je nakoupení osobního automobilu Škoda Rapid pro pana 

Švehlu, který jej bude používat pro obchodní cesty. Cena automobilu je 350 000 Kč. 

Nákup scrapu na 1 měsíc 

 Pan Švehla se rozhodl, že do počátečních výdajů zahrne i nákup materiálu na 1 měsíc. 

Vypočítal si předběžně, že za rok bude dovezeno od dodavatelů zhruba 1 082 400 kg. Z toho 
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usoudil, že na první měsíc nechá dovést 90 200 kg scrapu, který bude vyskladněn na 

manipulační ploše. 

 Hella autotechnic Nova s.r.o. dodá 53 300 kg, které doveze postupně 13 kamionů. 

Linaplast s.r.o. doveze 36 900 kg, které doveze postupně 9 kamionů. 

Tab. 4.7 Výdaje na scrap za 1 měsíc 

  Množství materiálu Cena materiálu Doprava Součet 

Hella Autotechnic Nova s.r.o. 53 300 kg 346 450 Kč 17 238 Kč 363 688 Kč 

Linaplast s.r.o. 36 900 kg 232 470 Kč 15 912 Kč 248 382 Kč 

Celkem       612 070 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Společnost Hella Autotechnic s.r.o. prodává materiál za 6,5 Kč. To znamená, že 

celková cena materiálu od prvního dodavatele bude 346 450 Kč a doprava vyjde na 17 238 

Kč. Společnost Linaplast s.r.o. prodává svůj materiál za 6,3 Kč. To znamená, že celková cena 

materiálu od druhého dodavatele bude 232 470 Kč a doprava vyjde na 15 912 Kč. Z toho 

vychází, že dovezení potřebného materiálu na měsíc vyjde firmu Greenplastic s.r.o. na 

612 070 Kč. 

Tab. 4.8 Celková tabulka počátečních výdajů společnosti 

POLOŽKA CENA 

Odkoupení areálu 4 650 000 Kč 

Vybavení kanceláře 56 030 Kč 

Vybavení denní místnosti a šaten 24 740 Kč 

Nákup automobilu 350 000 Kč 

Zásoby scrapu na 1 měsíc 612 070 kč 

Administrativní založení společnosti 13 630 Kč 

CELKEM 5 706 470 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak bylo zmíněno, panu Švehlovi byl poskytnut úvěr ve výši 4 000 000 Kč. Další 2 

miliony převede na účet Greenplastic s.r.o. formou půjčky společníka. Z toho bude 1 milion 

vynaložen spolu s úvěrem na pokrytí nového areálu a automobilu Škoda Rapid. Zbývající 1 

milion by měl pokrýt zbývající výdaje. 
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4.4.2 Náklady firmy 

 Firma si vytvořila předběžný plán nákladů. Ten zahrnuje mzdové náklady, režijní 

náklady a výrobní náklady. Jsou zde zařazeny i odpisy dlouhodobého majetku. 

Tab. 4.9 Mzdové náklady 

Zaměstnanec 
Hrubá 

mzda 

Zdravotní pojištění 

9% 

Sociální pojištění 

25% 

Mzdové 

náklady 

Skladník 19 300 Kč 1 738 Kč 4 825 Kč 25 900 Kč 

Drtič plastů 1 18 600 Kč 1 674 Kč 4 650 Kč 25 000 Kč 

Drtič plastů 2 18 600 Kč 1 674 Kč 4 650 Kč 25 000 Kč 

Třídič plastů 13 400 Kč 1 206 Kč 3 350 Kč 18 000 Kč 

Administrativní 

pracovnice 
21 300 Kč 1 917 Kč 5 325 Kč 28 600 Kč 

Jednatel 23 000 Kč 2 070 Kč 5 750 Kč 30 900 Kč 

Celkem       153 400 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společnost bude zaměstnávat skladníka, dva pracovníky na obsluhu nožových mlýnů, 

pracovníka na třídění plastů, administrativní pracovnici a majitele firmy. Jejich mzdové 

ohodnocení bude odvislé od náročnosti a zodpovědnosti při jejich práci. Skladník je vedoucím 

směny výrobní části, takže má vysoké mzdové hodnocení, protože má větší zodpovědnost. 

Nejméně bude vydělávat pracovnice na třídění plastů, protože práce není fyzicky náročná. 

Naopak vyšší mzdové ohodnocení budou mít pracovníci u nožových mlýnů, protože práce je 

fyzicky náročná. Oba budou vykonávat stejnou práci, proto budou pobírat totožnou mzdu. 

Administrativní zaměstnankyně je zodpovědná za několik činností podniku, takže bude také 

mít vysoké mzdové ohodnocení. Nejvíce bude vydělávat majitel firmy pan Švehla.   

V tabulce jsou uvedeny hrubé mzdy zaměstnanců, ze kterých však musí zaměstnavatel 

odvádět ještě odvody za zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (25 %), které dělají 

dohromady 34 %. 

Tab. 4.10 Režijní náklady 

Položka Náklady na měsíc Náklady na rok 

Mzdy (administrativní zaměstnanec, jednatel) 59 500 Kč 714 000 Kč 

Elektrika (kanceláře,…) 9 000 Kč 108 000 Kč 

Provoz auta (PHM, pojištění) 8 000 Kč 96 000 Kč 

Odpisy (administrativní část) 2 778 Kč 33 340 Kč 

Telefony 1 800 Kč 21  600 Kč 
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Internet 400 Kč 4 800 Kč 

Pojištění budov 290 Kč 3 500 Kč 

Pojištění zásob 340 Kč 4 080 Kč 

Ostatní (IT, software, školení,…) 5 000 Kč 60 000 Kč 

Vytápění areálu (administrativní část) 2 500 Kč 30 000 Kč 

Celkem 89 608 Kč 1 075 320 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Režijní náklady firmy zahrnují mzdy pracovníků, kteří se nepodílí přímo na výrobě. U 

firemního automobilu se počítá, že pan Švehla ujede za měsíc zhruba 3 500 km. Telefony 

bude mít administrativní pracovnice, jednatel a skladník. Náklady na jeden telefon měsíčně 

budou 600 Kč. 

Tab. 4.11 Výrobní náklady 

Položka Náklady na měsíc Náklady na rok 

Spotřeba el. energie (drcení) 20 295 Kč 243 540 Kč 

PHM VZV 5 200 Kč 62 400 Kč 

Nákladní doprava (externí) 33 150 Kč 397 800 Kč 

Nákup scrapu 578 920 Kč 6 947 040 Kč 

Údržba mlýnů (výměna nožů,...) 3 000 Kč 36 000 Kč 

Nákup obalů 47 500 Kč 570 000 Kč 

Mzdy (skladník, třídič, drtiči) 93 900 Kč 1 126 800 Kč 

Údržba VZV 1 250 Kč 15 000 Kč 

Odpisy (výrobní a skladovací část) 19 826 Kč 237 916 Kč 

Vytápění areálu (výrobní a skladovací část) 5 000 Kč 60 000 Kč 

Náklady na spálení scrapu 24 960 Kč 299 520 Kč 

Celkem 833 001 Kč 9 996 016 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výrobních nákladech je spotřeba elektrické energie, která je spojená s výrobou. 

Počítá se, že jeden mlýn bude mít spotřebu 15 KW za hodinu a náklady na 1KW jsou 4,1 Kč. 

Mlýny by měl být v provozu zhruba 7,5 hodiny za jednu směnu. U nákladů na PHM 

vysokozdvižného vozíku se počítá se spotřebou zhruba 200 litrů za měsíc. Jeden žok na drť se 

nakupuje za 570 Kč a roční spotřeba by měla být kolem 1 000 kusů. Do spalovny bude ročně 

odvezeno okolo 130 000 kg, které nejde prodat odběratelům. Náklady na spálení 1 kg jsou 1,6 

Kč. Nekvalitní scrap se musí odvést do spalovny v Brně, která je vzdálená 110 km. Na odvoz 

si firma taky zaplatí externí dopravu za 26 Kč/km. 

Tab. 4.12 Odpisy 
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Inventární 

číslo 
Název 

Pořizovací 

cena 

Počet 

měsíců 

Měsíční 

odpis 

Roční 

odpis 

1. Budova-výrobní 750 000 Kč 360 2 083 Kč 25 000 Kč 

2. Budova-skladovací 1 250 000 Kč 360 3 472 Kč 41 666 Kč 

3. 
Budova-

administrativní 
1 000 000 Kč 360 2 777 Kč 33 334 Kč 

4. Mlýn nožový A 160 000 Kč 48 3 333 Kč 40 000 Kč 

5. Mlýn nožový B 205 000 Kč 48 4 270 Kč 51 250 Kč 

6. VZV 300 000 Kč 72 4 166 Kč 50 000 Kč 

7. Manipulační plocha 900 000 Kč 360 2 500 Kč 30 000 Kč 

Celkem   4 565 000 Kč   22 601 Kč 271 250 Kč 

Zdroj:vlastní zpracování 

Firma bude odpisovat budovu, dva mlýny, vysokozdvižný vozík a manipulační 

plochu. Budova byla rozdělena na tři části. Administrativní (200 m²), výrobní (150 m²) a 

skladovací část (250 m²). V poměru k jejich ploše byla rozdělena pořizovací cena budovy a 

každá část se bude odepisovat samostatně. Budova je v páté odpisové skupině a její doba 

odepisování bude 30 let. 

Dva nožové mlýny patří do druhé odpisové skupiny a budou odepisovány po dobu 4 

let a vysokozdvižný vozík (druhá odpisová skupina) 6 let. Manipulační plocha o rozměrech 

90 000 m² patří do páté odpisové skupiny a její doba odepisování bude 30 let. Firma se 

rozhodla využít rovnoměrného odepisování.  

Tab. 4.13 Celkové náklady firmy 

Položka Náklady na měsíc Náklady na rok 

Výrobní náklady 833 001 Kč 9 996 016 Kč 

Režijní náklady 89 608 Kč 1 075 320 Kč 

Celkem 922 609 Kč 11 071 336 Kč 

Zdroj:vlastní zpracování 

4.4.3 Plán tržeb 

 Firma si vypracovala předběžný plán tržeb do konce roku 2016. Jde o období od 

spuštění provozu v Červenci do konce Prosince. Plán je vytvořený na základě 

předpokládaných objednávek od dodavatelů a předpokládaných ztrát materiálu, který se 

nebude dát použít a bude muset být odvezen do spalovny. Podrcený scrap se bude prodávat 

odběratelům za cenu 13 Kč/kg. 
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Tab. 4. 14 Plán tržeb 

Měsíc 

Nakoupené 

množství v kg 

Nepoužitelný 

scrap 

Nadrcený 

scrap TRŽBY 

Červenec 67 650 kg 8 120 kg 59 530 kg 773 890 Kč 

Srpen 90 200 kg 11 100 kg 79 100kg 1 028 300 Kč 

Září 90 200 kg 10 900 kg 79 300 kg 1 030 900 Kč 

Říjen 90 200 kg 10 800 kg 79 400 kg 1 032 200 Kč 

Listopad 90 200 kg 10 700 kg 79 500 kg 1 033 500 Kč 

Prosinec 90 200 kg 11 000 kg 79 200 kg 1 029 600 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Pan Švehla předpokládá, že první měsíc provozu nebude taková produktivita a proto 

objednal pouze 3/4 předpokládaných měsíčních objednávek materiálu. Hlavně kvůli tomu, že 

se také bude muset udělat údržba obou mlýnů a vysokozdvižného vozíka a všechno vyladit 

než se spustí plný provoz. Následující měsíce už počítá s plným využitím obou strojů. 

Předpokládané tržby v jednotlivých měsících jsou v podobné. Mění se pouze na základě 

množství nepoužitelného scrapu v daném měsíci. 

4.4.4 Cash flow 

V pláně cash flow jsou uvedeny veškeré příjmy a výdaje od založení společnosti. Před 

zahájením provozu bude mít firma příjem ze základního kapitálu, který je 200 000 Kč. Další 

příjmem bude půjčka společníka ve výši 2 000 000 Kč. Počáteční příjem je taky tvořen 

z bankovního úvěru v hodnotě 4 000 000 Kč s úrokovou sazbou 7 % na dobu 5 let. Ten bude 

splácen v 60 fixních splátkách, které jsou vypočítány z úroku a úmoru na 79 205 Kč měsíčně. 

První měsíc dělá splátka úmoru 55 872 Kč a úroku 23 333 Kč a poslední měsíc splátka úmoru 

78 745 Kč a úroku 460 Kč. Firma tedy vrátí celkem za úvěr včetně úroků 4 752 300 Kč. 

Do počátečních výdajů je zahrnuto odkoupení areálu, nákup automobilu, vybavení 

kanceláří, denní místnosti a šaten. Další důležitou položkou je nákup scrapu na jeden měsíc 

dopředu a výdaje na založení společnosti.  

První tabulka ukazuje výkaz cash flow v měsících Červenec, Srpen a Září za rok 2016. 

Tab. 4.15 Cash flow Červenec-Září 2016 

Položky Počáteční stav Červenec Srpen Září 

PS PP 0 Kč 493 530 Kč 413 350 Kč 472 290 Kč 

PŘÍJMY 6 200 000 Kč 773 890 Kč 1 028 300 Kč 1 030 900 



 

49 
 

Kč 

Tržby 
0 Kč 773 890 Kč 1 028 300 Kč 

1 030 900 

Kč 

Základní kapitál 200 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Bankovní úvěr 4 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Půjčka společníka 2 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

VÝDAJE 5 706 470 Kč 854 070 Kč 969 360 Kč 973 820 Kč 

Počáteční výdaje 5 706 470 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové výdaje 0 Kč 153 400 Kč 153 400 Kč 153 400 Kč 

Výdaje na nákup scrapu 0 Kč 434 190 Kč 578 920 Kč 578 920 Kč 

Výdaje na dovoz scrapu 0 Kč 24 860 Kč 33 150 Kč 33 150 Kč 

Výdaje na spálení scrapu 0 Kč 18 710 Kč 26 340 Kč 26 020 Kč 

Elektrika 0 Kč 29 295 Kč 29 295 Kč 29 295 Kč 

Vytápění 0 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 

Nákup obalů 0 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč 

Provoz VZV (PHM, údržba) 0 Kč 14 780 Kč 4 780 kč 4 780 Kč 

Provoz auta (PHM, pojištění) 0 Kč 13 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 

Údržba mlýnů 0 Kč 13 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

Telefony+internet 0 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč 

Pojištění (budov, zásob) 0 Kč 7 580 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní (IT, software, 

školení,…) 
0 Kč 8 350 Kč 3 350 Kč 3 350 Kč 

Splátky úvěrů+úrok 0 Kč 79 205 Kč 79 205 Kč 79 205 Kč 

Daň 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Čistý finanční tok 493 530 Kč -80 180 Kč 58 940 Kč 57 080 Kč 

Konečný stav PP 493 530 Kč 413 350 Kč 472 290 Kč 529 370 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Firma bude mít po počátečních příjmech a výdajích finanční prostředky ve výši 

493 530 Kč před zahájením provozu. V Červenci se neočekává maximální využití mlýnů. Je 

objednáno pouze 67 750 kg scrapu. Proto také budou v prvním měsíci provozu nižší dosažené 

příjmy. V Červenci taky bude provedena údržba VZV za 10 000 Kč, která by se měla dělat 

každého půl roku. Kromě jiného bude zaplaceno pojištění osobního automobilu a pojištění 

budov a zásob. Jednou za půl roku budou na mlýnech měněny nože, které stojí 6 000 Kč na 

jeden mlýn. Největší položkou výdajů je jednoznačně nakoupený materiál a pak výdaje na 

mzdy zaměstnanců. 

V prvním měsíci je čistý finanční tok firmy v mínusu 80 180 Kč, což je zapříčiněno 

hlavně menším množstvím podrceného scrapu a z toho vyplývající menší tržby za prodeje 
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výrobků. Další dva měsíce už je čistý finanční tok v kladných hodnotách, také díky menším 

výdajům oproti prvnímu měsíci provozu. 

Tab. 4.16 Cash Flow Říjen-Prosinec 2016 

Položky Říjen Listopad Prosinec 

PS PP 529 370 Kč 585 770 Kč 650 550 Kč 

PŘÍJMY 1 032 200 Kč 1 033 500 Kč 1 029 600 Kč 

Tržby 1 032 500 Kč 1 033 500 Kč 1 029 600 Kč 

Základní kapitál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Bankovní úvěr 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Půjčka společníka 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

VÝDAJE 975 800 Kč 968 720 Kč 1 031 940 Kč 

Počáteční výdaje 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Mzdové výdaje 153 400 Kč 153 400 Kč 153 400 Kč 

Výdaje na nákup scrapu 578 920 Kč 578 920 Kč 578 920 Kč 

Výdaje na dovoz scrapu 33 150 Kč 33 150 Kč 33 150 Kč 

Výdaje na spálení scrapu 23 000 Kč 25 700 Kč 23 320 Kč 

Elektrika 29 295 Kč 29 295 Kč 29 295 Kč 

Vytápění 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 

Nákup obalů 47 500 Kč 47 500 Kč 47 500 Kč 

Provoz VZV (PHM, údržba) 4 780 Kč 4 780 kč 4 780 Kč 

Provoz auta (PHM, pojištění) 7 500 Kč 7 500 Kč 7 500 Kč 

Údržba mlýnů 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 

Telefony+internet 2 200 Kč 2 200 Kč 2 200 Kč 

Pojištění (budov, zásob) 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Ostatní (IT, software, školení,…) 8 350 Kč 3 350 Kč 3 350 Kč 

Splátky úvěrů+úrok 79 205 Kč 79 205 Kč 79 205 Kč 

Daň 0 Kč 0 Kč 60 820 Kč 

Čistý finanční tok 56 400 Kč 64 780 Kč -2 340 Kč 

Konečný stav PP 585 770 Kč 650 550 Kč 648 210 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

V posledních 3 měsících roku 2016 můžeme ve výkazu vidět, že čisté finanční toky se 

ustálily. Tržby se lehce mění v poměru k nekvalitnímu scrapu, který je odvážen do spalovny a 

tudíž nemůže být prodán odběratelům. Zaměstnanci mají jednou za čtvrt roku školení. Firma 

zakončila rok 2016 s finančními prostředky v hodnotě 648 210 Kč. 
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Další tabulka znázorňuje peněžní toky za rok 2017 v jednotlivých měsících. Hodnoty 

jsou podobné jako v prvním roce podnikání. V tabulce vidíme, že firma je schopná splácet 

bankovní úvěr včetně úroků. 

Tab. 4.17 Cash flow za rok 2017 

Cash flow za rok 2017 

Měsíc Počáteční stav PP Příjmy Výdaje CF Konečný stav PP 

Leden 
648 210 Kč 

1 034 800 

Kč 
999 570 Kč 35 230 Kč 683 440 Kč 

Únor 
683 440 Kč 

1 036 100 

Kč 
978 400 Kč 57 700 Kč 741 140 Kč 

Březen 
741 140 Kč 

1 030 900 

Kč 
981 260 Kč 49 640 Kč 790 780 Kč 

Duben 
790 780 Kč 

1 032 200 

Kč 
988 660 Kč 43 540 Kč 834 320 Kč 

Květen 
834 320 Kč 

1 029 600 

Kč 
979 360 Kč 50 240 Kč 884 560 Kč 

Červen 
884 560 Kč 

1 031 550 

Kč 
982 310 Kč 49 240 Kč 933 800 Kč 

Červenec 
933 800 Kč 

1 032 200 

Kč 

1 005 380 

Kč 
26 820 Kč 960 620 Kč 

Srpen  
960 620 Kč 

1 028 800 

Kč 
979 760 Kč 49 040 Kč 1 009 660 Kč 

Září  
1 009 660 Kč 

1 030 700 

Kč 
983 820 Kč 46 880 Kč 1 056 540 Kč 

Říjen 
1 056 540 Kč 

1 032 600 

Kč 
985 600 Kč 47 000 Kč 1 103 540 Kč 

Listopad  
1 103 540 Kč 

1 033 200 

Kč 
970 520 Kč 62 680 Kč 1 166 220 Kč 

Prosinec 
1 166 220 Kč 

1 029 600 

Kč 

1 093 791 

Kč 

-64 191 

Kč 
1 102 029 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Můžeme vidět, že v prvním měsíci je čistý finanční tok nižší z důvodů vyšších výdajů, 

které jsou například údržba VZV nebo výměna nových nožů u mlýnů. V dalších měsících se 

příjmy a výdaje opět ustálily. Až v Červenci se předpokládá, že firma vynaloží zatím nejvyšší 

výdaje, protože bude muset ještě navíc znovu zaplatit pojištění budovy a zásob. Čistý finanční 

tok bude v záporných číslech v Prosinci, protože bude placena daň z příjmu právnických osob 

v hodnotě 187 581 Kč. Předpokládá se, že firma Greenplastic s.r.o. bude mít na konci roku 

2017 peněžní prostředky ve výši zhruba 1 102 029 Kč. 

Tab. 4.18 Cash flow 2017-2019 
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Cash flow za roky 2017-2019 

  2017 2018 2019 

Položky 

   PS PP 648 210 Kč 1 102 029 Kč 2 377 930 Kč 

PŘÍJMY 12 382 250 Kč 20 636 304 Kč 20 636 304 Kč 

Tržby 12 382 250 Kč 20 636 304 Kč 20 636 304 Kč 

Základní kapitál 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Bankovní úvěr 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Půjčka společníka 0 kč 0 Kč 0 Kč 

VÝDAJE 11 928 431 Kč 19 360 403 Kč 18 779 629 Kč 

Počáteční výdaje 0 Kč 600 000 Kč 0 Kč 

Mzdové výdaje 1 840 800 Kč 2 592 480 Kč 2 592 480 Kč 

Výdaje na nákup scrapu 6 947 040 Kč 11 578 400 Kč 11 578 400 Kč 

Výdaje na dovoz scrapu 397 800 Kč 663 000 Kč 663 000 Kč 

Výdaje na spálení scrapu 298 470 Kč 501 000 Kč 501 000 Kč 

Elektrika 351 540 Kč 513 760 Kč 513 760 Kč 

Vytápění 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 

Nákup obalů 570 000 Kč 1 026 000 Kč 1 026 000 Kč 

Provoz VZV (PHM, údržba) 77 360 Kč 77 360 Kč 77 360 Kč 

Provoz auta (PHM, pojištění) 96 000 Kč 96 000 Kč 96 000 Kč 

Údržba mlýnů 36 000 Kč 56 000 Kč 56 000 Kč 

Telefony+internet 26 400 Kč 26 400 Kč 26 400 Kč 

Pojištění (budov, zásob) 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 

Ostatní (IT, software, školení,…) 60 400 Kč 60 400 Kč 60 400 Kč 

Splátky úvěrů+úrok 950 460 Kč 950 460 Kč 950 460 Kč 

Daň 178 581 Kč 521 563 Kč 540 789 Kč 

Čistý finanční tok 453 819 Kč 1 275 901 Kč 1 856 675 Kč 

Konečný stav PP 1 102 029 Kč 2 377 930 Kč 4 234 605 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

V poslední tabulce výkazu cash flow jsou zpracovány předpokládané finanční toky za 

roky 2017, 2018 a 2019. Pan Švehla má v plánu za vydělané peníze pořídit na začátku roku 

2018 nový mlýn s výkonem 2800 kg/směnu, protože očekává získání nových odběratelů a ví, 

že dodavatelé jsou schopni dodávat více scrapu. Mlýn bude stát 600 000 Kč a bude mít větší 

spotřebu energie kolem 20 KW/hod. Předpokládá se, že se produkce zvýší zhruba o ¾ takže 

se bude objednávat zhruba o 720 000 kg scrapu navíc.  
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Zvýšení množství produkce bude mít za následek daleko větší výdaje na výrobu, ale 

taky výrazně vyšší tržby za prodej výrobků. Firma bude potřebovat zaměstnat dva nové 

zaměstnance na pozice drtič plastů a třídič plastů. Pan Švehla plánuje taky zvýšit mzdy všech 

zaměstnanců o 10 %. V roce 2018 se výrazně zvýší čistý finanční tok firmy a předpokládá se, 

že na konci roku bude mít firma k dispozici kolem 2 377 930 Kč Kč finančních prostředků. 

V roce 2019 firma předpokládá v podstatě totožné tržby a výdaje jako v roce 2018. 

4.4.5 Výkaz zisku a ztráty 

Firma si vypracovala předpokládaný výkaz zisku a ztráty, který by měl ukázat, zda 

firma bude vykazovat zisk nebo ztrátu. Výkaz byl sestaven od začátku provozu na 6 měsíců 

v roce 2016 a následně na další tři roky podnikání až do roku 2019. 

Tab. 4.19 Výkaz zisku a ztráty na roky 2016-2019 

  2016 2017 2018 2019 

Výnosy:         

Prodej materiálu 5 928 390 Kč 12 382 250 Kč 
20 636 304 

Kč 
20 636 304 Kč 

Výnosy celkem 5 928 390 Kč 
12 382 250 

Kč 

20 636 304 

Kč 
20 636 304 Kč 

Náklady:         

Mzdy 920 400 Kč 1 840 800 Kč 2 592 480 Kč 2 592 480 Kč 

Spotřeba scrapu 3 328 790 Kč 6 947 040 Kč 
11 578 400 

Kč 
11 578 400 Kč 

Elektrika (celkem) 175 770 Kč 351 540 Kč 513 760 Kč 513 760 Kč 

Nákladní doprava 190 610 Kč 397 800 Kč 663 000 Kč 663 000 Kč 

Vytápění 45 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč 

Provoz VZV 

(PHM+údržba) 
38 680 Kč 77 360 Kč 77 360 Kč 77 360 Kč 

Nákup obalů 285 000 Kč 570 000 Kč 1 026 000 Kč 1 026 000 Kč 

Údržba mlýnů 18 000 Kč 36 000 Kč 56 000 Kč 56 000 Kč 

Provoz auta (PHM, 

pojištění) 
51 000 Kč 96 000 Kč 96 000 Kč 96 000 Kč 

Telefony+internet 13 200 Kč 26 400 Kč 26 400 Kč 26 400 Kč 

Pojištění (budov, zásob) 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 7 580 Kč 

Ostatní (IT, software, 

školení,..) 
30 100 Kč 60 400 Kč 60 400 Kč 60 400 Kč 

Odpisy DM 135 606 Kč 271 212 Kč 421 212 Kč 375 594 Kč 

Odpisy KM (váha, 

palet.vozíky,…) 
90 384 Kč 90 384 Kč 0 Kč 0 Kč 

Úroky 135 073 Kč 233 447 Kč 181 644 Kč 126 070 Kč 
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Náklady na spálení scrapu 143 090 Kč 298 470 Kč 501 000 Kč 501 000 Kč 

Náklady celkem 5 608 283 Kč 
11 394 433 

Kč 

17 891 236 

Kč 
17 790 044 Kč 

VH před zdaněním 320 107 Kč 987 817 Kč 2 745 068 Kč 2 846 260 Kč 

Daň ze zisku 19 % 60 820 Kč 178 581 Kč 521 563 Kč 540 789 Kč 

VH po zdanění 259 287 Kč 809 236 Kč 2 223 505 Kč 2 305 471 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Podle vypracovaného předběžného výkazu zisku a ztráty můžeme vidět, že firma ve 

svém prvním půlroce podnikání dosáhne po zdanění zisku 259 287 Kč. VH bude záporný 

pouze v prvním měsíci Červenci, kdy firma bude mít ztrátu 61 973 Kč. Ta bude zapříčiněna 

nižší spotřebou scrapu. V dalších měsících již firma bude vykazovat zisk. Nejvyšším 

nákladem firmy bude spotřeba materiálu, která bude v prvním roce 3 328 790 Kč. Firma bude 

odepisovat dlouhodobý majetek, do kterého patří výrobní, skladovací a administrativní část 

budovy, oba nožové mlýny, vysokozdvižný vozík a manipulační plocha. Firma bude také 

v prvních 12 měsících podnikání odepisovat krátkodobý majetek. Patří se váha na 1 100kg, 

dva paletovací vozíky, vybavení kanceláře, denní místnosti, šaten a náklady na založení 

společnosti. 

V roce 2017 by měla firma podle předpokladů dosáhnout zisku po zdanění ve výši 

809 236 Kč. V roce 2018 je v plánu nakoupení nového mlýna za 600 000 Kč a z toho 

plynoucí zvýšení výrobních nákladů a výnosů. Firma také zaměstná dva nové zaměstnance a 

zvýší mzdy o 10 %. V tomto roce by firma měla podle předběžného výkazu dosahovat zisku 

po zdanění ve výši 2 223 505 Kč. V roce 2018 se předpokládají podobné výnosy a výdaje 

jako v předchozím roce. V polovině roku budou již plně odepsány oba nožové mlýny. 

V tomto roce by měla firma dosáhnout zisku po zdanění ve výši 2 305 471 Kč. 

4.5 Analýza rizik 
Firma Greenplastic s.r.o. si uvědomuje rizika podniků při začátku podnikání. 

Největším rizikem je zřejmě ztráta odběratelů. Firma musí důkladně dohlížet, aby jejich 

výrobky byly doručovány v požadované kvalitě, množství a domluveném čase. Pan Švehla si 

dobře uvědomuje, že pokud budou odběratelé spokojeni, tak se zvýší šance na získání dalších 

odběratelů. Proto bude nejenom v začátku velmi důležité dohlížet na výrobky, které budou 

doručovány odběratelům a tím si získat na trhu dobré povědomí. 

Dalším rizikem je samozřejmě ztráta dodavatelů, aby firma nemusela zastavit výrobu. 

Proto se Greenplastic s.r.o. rozhodl odebírat scrap od dvou společností, aby se tím snížila 
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případná rizika při zastavení dodávek scrapu od jednoho dodavatele. Rizikem jsou také 

vysoké počáteční výdaje, které musí firma investovat do rozjezdu podniku. Tohle riziko může 

jen těžce eliminovat. Podle vypracovaných finančních výkazů by ale firma měla dosahovat 

potřebný zisk na splácení úvěru. 

4.6 Zhodnocení 
Firmou vytvořený podnikatelský plán ukazuje, že firma má velkou šanci uspět na trhu. 

Velkou výhodou je, že Greenplastic nemá na trhu žádnou velkou konkurenci. Podle 

předpokládaných finančních výkazů bude zvyšovat svoje finanční prostředky a hned od 

prvního roku podnikání vykazuje dostatečně vysoký zisk a vydělá si tak na splátky úvěru. 

V roce 2018 bude mít dokonce firma k dispozici finanční prostředky na nákup nového mlýna 

a rozšíření výroby. Po roce 2019 by měla mít firma k dispozici velké množství peněžních 

prostředků a mohla by tak provést další potřebné investice do rozvoje podniku. 
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5. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo, pokusit se popsat celý proces založení společnosti 

s ručením omezeným. Od přiblížení teoretických poznatků až po samotné administrativní 

založení společnosti a představení podnikatelského plánu. Celý tento proces byl aplikován na 

založení fiktivní společnosti Greenplastic s.r.o. 

Teoretická část práce byla věnována popisu základních pojmů souvisejících 

s podnikáním, které by měl každý začínající podnikatel znát. Dále bylo vysvětleno 

podnikatelské riziko, které ovlivňuje rozhodování při rozvoji podniku a popsány možnosti, jak 

zmírnit jeho dopady. V další části pak byla přiblížena problematika malých a středních 

podniků. Jaký je jejich přínos pro naši ekonomiku a podle čeho se člení. Největší část 

teoretické části byla věnována volbě právní formy podnikání. Jedno z nejdůležitějších 

rozhodnutí, které musí člověk učinit před zahájením podnikání je, vybrat si pro sebe 

nejvhodnější variantu. Proto byl vytvořen přehled informací o jednotlivých právních formách 

podnikání a popsány jejich výhody a nevýhody. U společnosti s ručením omezeným také 

popsány nejdůležitější změny po novelizaci zákona. Následná část byla věnována finančním 

zdrojům, z kterých mohou podniky financovat svůj rozvoj. Závěr této části byl zaměřený na 

veškeré náležitosti, které by měl obsahovat podnikatelský plán. 

V praktické části byly nejdříve důkladně popsány všechny potřebné kroky pro 

založení společnosti s ručením omezeným, které jsou časově velmi náročné. Je potřeba 

vyplnit řadu dokumentů a navštívit několik institucí, aby firma mohla vzniknout. Následná 

část měla podobu vypracovaného podnikatelský plánu. V této části byl podrobně popsán 

podnikatelský záměr společnosti. V jakém oboru bude firma podnikat, kolik bude mít 

zaměstnanců a jak bude probíhat výroba. Následně představení dodavatelů, odběratelů a 

analýza případné konkurence v okolí. Potom byla provedena SWOT analýza, která ukázala 

silné a slabé stránky podniku. Nejdůležitější částí podnikatelského plánu bylo vytvoření 

finančního plánu. Tady jsme mohli vidět, že počáteční výdaje na založení společnosti byly 

velmi vysoké.  Největším výdajem bylo odkoupení areálu, v kterém bude probíhat provoz 

firmy. Finanční výkazy ukázaly, že firma od prvního roku podnikání vykazuje dostatečný zisk 

na splácení svých závazků a její dobrou platební schopnost. 

Tato bakalářská práce by mohla sloužit jako inspirace pro potenciální začínající 

podnikatele a pomoct jim při zahájení podnikání. 
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