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1 Úvod 

Počet malých a středních podnikatelů jak v České republice, tak v zahraničí stále roste  

a jeho podíl na trhu je skoro stoprocentní, proto jsem se jimi chtěla v mé bakalářské práci 

zabývat. Jelikož bych v budoucnu chtěla být sama podnikatelkou a mít vlastní podnik, volba 

tématu byla jednoduchá. Samotnou mě zajímalo, co vše je třeba udělat, abych mohla své 

podnikání zahájit. Tato práce může sloužit i ostatním začínajícím podnikatelům jako zdroj 

informací pro start podniku. Pro založení společnosti jsem si vybrala oblast bytové správy, 

jelikož je to činnost spojená s bydlením a bydlení je jedna z nejzákladnějších potřeb člověka. 

Práce bytových správců bude na trhu potřeba pořád a preferuji jistotu před riskem. Získání 

klienta bytové společnosti zajistí dlouhodobé příjmy, kdežto společnost, která výrobky 

prodává, je závislá na jednorázových rozhodnutích zákazníka. 

Celá práce je rozdělena na teoretickou a praktikou část. První část je věnována pouze 

teorii. Jsou zde vysvětleny základní pojmy, jako je například podnik, podnikatel, podnikání 

nebo OSVČ. Dále jsou zde definovány malé a střední podniky, jejich vymezení, přínos a 

význam malých a středních podniků pro společnost i trh a jejich výhody a nevýhody. 

Podnikatelský plán je při zakládání podniku důležitou součástí, a proto je mu věnována celá 

kapitola. Obsahem této kapitoly je účel podnikatelského plánu, jak má plán vypadat a jaká 

jsou pravidla pro jeho vytvoření. V poslední kapitole teoretické části jsou popsány jednotlivé 

právní formy podnikání a nakonec výběr té nejvhodnější varianty pro založení podniku. 

Druhá část pojednává o praktickém založení společnosti, konkrétně společnosti 

s ručením omezeným. Jako první je zde podnikatelský plán fiktivní společnosti Bytová správa 

Přerov, s.r.o. se všemi náležitostmi, se kterými podnikatelský plán souvisí. Cenová kalkulace, 

plán výkazu zisku a ztráty a plánovaný výkaz cash flow jsou součástí této kapitoly. Údaje jsou 

zpracovány v tabulkách pro lepší orientaci a přehlednost. Nechybí ani analýza konkurence  

a celkový popis fiktivní zakládané společnosti. Poslední kapitolou je aplikace založení 

společnosti od popisu jaký formulář kam zanést, včetně časové osy založení společnosti, až 

po všechny vyplněné formuláře, které se nachází v přílohách. 

Cílem této práce je tedy založení fiktivní společnosti v oblasti bytové správy, vytvořit 

pro ni podnikatelský plán a pomocí výkazů zjistit zdali tento podnik bude ziskový a má-li 

cenu jej zakládat.  
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2 Teoretický pohled na působení malých podniků v ČR 

2.1 Základní pojmy 

V této části se budeme zabývat vymezením základních pojmů týkajících 

se podnikatelské činnosti. Bez těchto základních pojmů se neobejde žádný podnikatel a pro 

začínající jedince v podnikání jsou tyto pojmy velmi důležité.  

Pojem podnikání můžeme definovat z různých hledisek. Z ekonomického hlediska je 

podnikání zvyšování původní hodnoty zapojením ekonomických zdrojů, kdy vytváříme 

přidanou hodnotu. Motivace něco získat nebo něčeho dosáhnout či něco si splnit je definicí 

psychologického pojetí pojmu podnikání. Podnikání může být prostředkem seberealizace.  

Ze sociologického hlediska je podnikání vytváření pracovních míst a příležitostí. 

V neposlední řadě může být na podnikání pohlíženo z právního hlediska. (Veber, Srpová, 

2012)  

Zákon o obchodních korporacích již pojem podnikání neupravuje, avšak obchodní 

zákoník tento pojem definoval. Podnikáním se rozumí „soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku“. (Zákon č. 513/1991 Sb.) 

S pojmem podnikání úzce souvisí termín podnikatel. Tento pojem se dá definovat 

mnoha způsoby, ale nejvýstižnější popis se nachází v obchodním zákoníku, který již byl 

nahrazen zákonem o obchodních korporacích. 

 „Podnikatelem se rozumí osoba: 

 zapsaná v obchodním rejstříku, 

 která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů, 

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

zvláštního předpisu.“ (Zákon č. 513/1991 Sb.)  

Podnikatele lze popsat také jako osobu, která realizuje podnikatelské aktivity 

s možností změny vlastního kapitálu, která umí využívat zdroje k tomu, aby dosáhla svých 

cílů. Je to iniciátor a nositel podnikání - přebírá odpovědnost a nese riziko spojené 
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s investováním svých prostředků, času, úsilí, používá přitom své jméno a snaží se splnit své 

vytyčené cíle spojené s finančním a osobním uspokojením. (Veber, Srpová, 2012) 

Se slovy podnikání a podnikatel je úzce spjato také slovo podnik. Nejobecněji se dá 

vyjádřit jako subjekt, ve kterém se mění vložené vstupy na výstupy, neboli dochází k přeměně 

zdrojů na statky. Podnikateli slouží k provozování podnikatelských aktivit. Dle zákona  

o obchodních korporacích je podnik interpretován jako soubor hmotných, jakož i osobních  

a nehmotných složek podnikání. (Zákon č. 90/2012 Sb.) K podniku náleží věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem 

k své povaze mají tomuto účelu sloužit. (Veber, Srpová, 2012)  

Často se můžeme setkat s pojmem osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ. 

„Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje 

OSVČ za osobu, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo spolupracuje při 

výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních  

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této 

činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.“ (Česká správa sociálního 

zabezpečení, 2015) Aby osoba mohla být osobou samostatně výdělečně činnou, musí mít 

ukončenou povinnou školní docházku a musí dosáhnout aspoň 15 let věku. (Mikušová, 2004) 

Důležité je rozlišovat druhy obchodních společností. Obecně jsou obchodními 

společnostmi právnické osoby, které vznikly za účelem podnikání. Vznikají ve dvou fázích.  

V první fázi je společnost založena a v druhé fázi dochází k samotnému vzniku společnosti 

zápisem do obchodního rejstříku. Mezi těmito dvěma fázemi nemá společnost právní 

subjektivitu. (Zákon č. 90/2012 Sb.) 

Rozlišujeme dva druhy obchodních společností: 

 Osobní - veřejná obchodní společnost a komanditní společnost 

 Kapitálové - společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost 

Můžeme brát v potaz i nové formy obchodních společností, které vznikly v České 

republice díky vstupu do Evropské unie. Myšlenka forem evropských obchodních společností 

vznikla ve snaze o usnadnění podnikání ve státech EU. Jedná se o Evropské hospodářské 

zájmové sdružení a Evropskou společnost. (Synek, 2011) 
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V souvislosti s podnikáním by měl být vysvětlen i termín "živnost". Z právního pohledu 

se „jedná o soustavnou činnost, která je provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem  

o živnostenském podnikání. “ (Veber, Srpová, 2012, s. 16) 

Každý jedinec, který chce začít podnikat, by měl vědět, že ho může provázet řada 

překážek neboli bariér v podnikání. Jsou to faktory, které brání podnikateli v jeho činnosti. 

Veber a Srpová (2012) uvádějí dva typy bariér - externí a interní. 

Externími bariérami jsou překážky, které nemůžeme jako začínající podnikatelé 

ovlivnit, jsou dány vnějšími podmínkami:  

 právním prostředím - založení a fungování podnikatelských aktivit a provozování 

podnikatelských aktivit (bezpečnost a ochrana při práci, požadavky na kvalitu 

produkce, ochrana spotřebitele atd.), 

 ekonomickým prostředím - účetní, daňové, celní požadavky státu, podpora 

podnikání (dotace státní nebo z Evropské unie), 

 podnikatelskou infrastrukturou - informační služby, bankovní či pojišťovací 

služby, veřejná správa, 

 veřejným míněním - názory na podnikání a podnikatele, goodwill, prezentace 

firmy. 

Interní bariéry jsou podnikatelem ovlivnitelné a jsou na něm plně závislé. Jsou 

zapříčiněny skutečnostmi:  

 člověk nechce podnikat - nemá motiv, obavy z rizik, nedostatek osobních dispozic 

pro podnikání (málo cílevědomý, nechce řešit konflikty, neumí vést lidi), 

 člověk neumí podnikat - chybí mu nápad, nevyužívá příležitosti, nezná základní 

požadavky, které souvisí s podnikáním, nedostatečné předpoklady pro roli 

podnikatele, 

 člověk nemůže podnikat - nemá dostatek finančních zdrojů, vhodných prostor pro 

podnikání, nemá podporu v okolí (rodina, potenciální společníci, peněžní ústavy). 

(Veber, Srpová, 2012) 

Každý, ať už začínající podnikatel, by měl počítat s podnikatelským rizikem. Riziko 

můžeme definovat jako nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou odchylovat od 
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výsledků předpokládaných. Tyto odchylky mohou být buď pozitivní (příznivé - vyšší zisk, 

rentabilita, postavení firmy na trhu) nebo negativní (nepříznivé, nežádoucí - pokles výroby, 

ztráta). Měli bychom rozlišovat rozdíl mezi rizikem a nejistotou. Nejistota je širší pojem  

a znamená neurčitost, náhodnost podmínek či výsledků jevů, které nelze kvantifikovat. 

Naopak riziko je takový druh nejistoty, který je možné pomocí pravděpodobnosti 

kvantifikovat. (Vochozka, Váchal, 2013) 

Riziko můžeme rozdělit do mnoha kategorií např. dle činnosti podniku, dle závislosti  

na celkovém ekonomickém vývoji a další. Nejdůležitější avšak často zaměňované jsou 

kategorie dělení dle závislosti na podnikové činnosti a dle možnosti ovlivňování. Tyto dvě 

kategorie spolu velmi úzce souvisí. 

Riziko dle závislosti na podnikové činnosti se dělí na: 

 riziko objektivní - nezávislé na činnosti podniku, na vůli a schopnostech 

podnikového managementu, např. politické události, přírodní události, 

 riziko subjektivní - závislé na činnosti podniku, nedostatečná příprava pracoviště, 

nedostatečné technické či personální znalosti. 

Riziko dle možnosti ovlivňování se dělí na: 

 riziko ovlivnitelné - podnikatel má možnost ho ovlivnit, zamezit či snížit 

pravděpodobnost jeho realizace (podnikatel pořídí bezpečností zařízení, a tím 

předejde riziku krádeže), 

 riziko neovlivnitelné - podnikatel svým zásahem riziko nemůže ovlivnit a měl by 

se orientovat na snížení nepříznivého dopadu rizika (daňové podmínky ve státu, 

politická situace v zemi atd.). 

Záleží na každém podnikateli, jak se k riziku postaví. Rozlišujeme tři postoje k riziku  

a to: 

 averze k riziku - podnikatel se vyhýbá riskantnějším akcím a vyhledává projekty 

bez rizika 

 sklon k riziku - podnikatel projekty s vysokým rizikem vyhledává s očekáváním 

vyšších výnosů 

 neutrální postoj k riziku - podnikatelova averze a sklon k riziku jsou v rovnováze 

(Dluhošová, 2010) 
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Postoj k riziku může ovlivňovat řada faktorů jako například osobní založení podniku, 

finanční síla podniku nebo systém motivace subjektu.  

2.2 Malé a střední podnikání 

Malé a střední podniky jsou pro ekonomiku velmi důležité, protože jejich podíl v České 

republice je velmi vysoký. Právě malých a středních podniků je v celé Evropské unii 99,8%. 

Jsou základem pracovních příležitostí, protože zaměstnávají více než 74 milionů lidí a jsou 

rozhodující pro posílení konkurenceschopnosti našeho státu. (Veber, Srpová, 2012) 

2.2.1 Definice malých a středních podniků 

 Malé a střední podniky jsou rozdělovány podle tří kritérií. Jedná se o počet 

zaměstnanců, roční obrat a bilanční suma roční rozvahy. V úvahu se bere i nezávislost. 

Nezávislý podnikatel je podnikatel, na jehož podniku nemá jiná osoba alespoň 25% podíl  

na základním kapitálu, ani na hlasovacích právech. Důležité je splnění alespoň dvou 

podmínek, vždy musí být splněna podmínka nezávislosti. 

 

Za střední podniky považujeme podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob  

a jejichž bilanční suma roční rozvahy nebo roční obrat nepřesahují 43 miliónů Eur. (Stokes, 

2010) 

Malé podniky jsou vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob  

a jejichž bilanční suma roční rozvahy nebo roční obrat nepřesahují hranici 10 miliónů Eur. 

Mikropodniky pak definujeme jako podniky, které zaměstnávají méně než 10 osob  

a jejichž bilanční suma roční rozvahy nebo roční obrat nepřesahují částku 2 miliony Eur. 

(Evropská komise, 2006) 



 

 

11 

 

Tabulka 2.2.1 Dělení malých a středních podniků 

 

Zdroj: Evropská komise 2006 

2.2.2 Význam malých a středních podniků 

Jak již bylo zmíněno, podíl malých a středních podniků z celkového počtu je 

převládající. V v České republice podíl malých a středních podniků je 99,8%, celkově vytváří 

až 60% pracovních míst a tvoří 55% HDP.  

Malé a střední podniky jsou důležité i pro celou Evropskou unii, zaměstnávají necelých 

90 milionů občanů. Z celkového počtu podnikatelů v EU, tvoří právě malé a střední podniky 

99%, vytváří až 66% pracovních míst a 58% HDP. (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2015) 

Stejně tak ve Spojených státech amerických jsou malé a střední podniky pro tamní 

ekonomiku velmi důležité. Podniky, které zaměstnávají méně, než 500 zaměstnanců tvoří více 

než 50% HDP. (Boone, Kurtz, 2016) 

2.2.3 Přínosy malých a středních podniků 

Od tak vysokého procenta malých a středních podniků budeme očekávat, 

že ekonomice i společnosti naší země či Evropské unie něco přinesou.  

Malé a střední podniky garantují svobodu a stabilizaci společnosti. Dávají šanci novým 

podnikatelům získat práci a seberealizovat se.  Podnikatelé stabilizují společnost, dokážou 

rychle reagovat na požadavky zákazníků a tak uspokojit trh. 

Jsou protipólem monopolů, mohou se angažovat na okrajových oblastech trhu, které 

nejsou pro velké podniky efektivní. Řada malých podnikatelů spolupracuje s velkými 



 

 

12 

 

podniky, ale disponují mnohem větší flexibilitou než větší společnosti. Flexibilita dovoluje 

dosahovat konkurenčních cen, dovoluje vyrábět v malých sériích či kusech a tak se nejlépe 

přizpůsobit trhu. Malé a střední podniky jsou nedílnou součástí ekonomiky, při tvorbě 

hrubého domácího produktu přispívají kolem 36% a z 62% zabezpečují zaměstnanost. 

(Veber, Srpová, 2012) 

2.2.4 Podpora malého a středního podnikání 

Podnikatel buď začínající, nebo i ten, kterému již podnik funguje, by měl věnovat čas 

hledání informací o jeho možnostech podpory. Podporu nabízejí různé instituce díky finanční 

pomoci ze státních prostředků nebo strukturálních fondů EU.  Obecně můžeme tyto pomoci 

dělit do dvou skupin: finanční podpora a nefinanční podpora. 

2.2.4.1 Finanční podpora podnikání z veřejných prostředků 

Pokud podpory nemají celoplošný charakter, jsou zakázány, protože by byly utvářeny 

nerovnosti na trhu. Výjimku však stanovuje Evropská komise, která dovoluje podporu malých 

a středních firem, výzkumu, vývoje a inovací, ochrany životního prostředí, zaměstnanosti  

a vzdělávání a zaostalých regionů. V České republice jsou poskytováním finanční podpory  

z veřejných prostředků pověřena ministerstva a vytvořené vládní a regionální instituce. 

Mohou být poskytnuty pouze návratné finanční výpomoci, dotace, finanční příspěvky, záruky, 

úvěry se sníženou úrokovou sazbou, které však musí být schváleny vládou. (Veber, Srpová, 

2012) 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

Tato banka byla založena za účelem podpory malých a středních podniků. Jejím 

jediným akcionářem je Česká republika, kterou zastupuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Banka poskytuje především podporu 

malým a středním podnikům formou záruk nebo zvýhodněných úvěrů (Českomoravská 

záruční a rozvojová banka, 2004) 

CzechInvest  

Agentura pro podporu podnikání a investic je státní příspěvková organizace, která  

se podřizuje Ministerstvu průmyslu a obchodu. CzechInvest slouží podnikatelům jako 

informační středisko o možnostech podpory, formální poradenství k projektům, podpora 

subdodavatelů. (Veber, Srpová, 2012) Pomáhá při realizaci investičních projektů, 

zprostředkovává státní investiční podporu a provozuje službu AfterCare. Jedná se o službu, 
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kterou CzechInvest poskytuje pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice,  

a podporuje je při reinvesticích. (CzechInvest, 2016) 

Hlavní město Praha 

Hlavní město Praha spravuje dva operační programy:  

Praha Adaptabilita - prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení 

podmínek života v našem hlavním městě, zaměřuje se na vzdělávání a sociální integrace. 

(Praha Adaptabilita, 2016) 

Praha Konkurenceschopnost - program pro zpřístupnění dopravy a rozvoj 

telekomunikačních služeb a veřejné dopravy, zkvalitnění životního prostředí, rekultivace 

nevyužívaných ploch, stavění dětských a sportovních hřišť, zvýšení konkurenceschopnosti 

Prahy pomocí investic do rozvoje. (Praha Konkurenceschopnost, 2016) 

Česká exportní banka, a.s. 

ČEB je bankovní instituce, která zajišťuje podporu českého vývozu a snaží se dostat 

Českou republiku do povědomí ve světě, což vede ke zvýšení konkurenceschopnosti našeho 

státu. Financuje export zboží a služeb, ale i nabízí financování inženýrských staveb  

v zahraničí. Banka poskytuje úvěry, záruky, financování prospekce zahraničních trhů. (Česká 

exportní banka, 2012) 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  

Tato společnost je součástí státní podpory a zabývá se pojišťovnictvím vývozců českého 

zboží. 

V neposlední řadě malé a střední podnikatele podporují kraje. Většinou se jedná  

o projekty, které by měly zlepšit dopravní situaci ve městech, rozvoj cestovního ruchu nebo 

rozvoj venkovních oblastí. (Veber, Srpová, 2015) 

2.2.4.2 Nefinanční podpory z veřejných prostředků 

Tyto podpory v konečném důsledku šetří podnikatelům peníze, aniž by jim byly 

finanční prostředky poskytnuty. Usnadňují jejich podnikání, jsou více informovaní. 
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CzechTrade 

Agentura, která slouží k podpoře exportu. Je podřízená Ministerstvu obchodu  

a průmyslu. Cílem agentury je poskytovat informace a usnadnit podnikatelům (exportérům) 

rozhodování a volbě teritoria pro jejich podnikání. Pomáhá při zahajování exportu, poskytuje 

konzultace a poradenství, shromažďuje informace ze zahraničních veletrhů, které potom 

klientům poskytuje. (CzechTrade, 2014) 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se také podílí na nefinančních podporách podnikání. 

Vede živnostenský registr a nabízí průvodce živnostenským podnikatelům. Podporuje 

výzkum a vývoj. Z prostředků státního rozpočtu podporuje nadějné projekty průmyslového 

výzkumu. Poskytuje informace pro veškeré podnikatele prostřednictvím webového portálu 

Businesssinfo.cz. Podnikatelé zde mohou nalézt elektronické formuláře, přehled podpor jak 

na úrovni České republiky, tak Evropské unie. (Veber, Srpová, 2012) 

Zastupitelské úřady 

Česká republika má v zahraničí 82 zastupitelských úřadů. Zastupitelské úřady by měli 

zabezpečovat shromažďování a vyhodnocování informací ekonomického charakteru, které 

získávají v zemi, kde daný zastupitelský úřad působí. Všechny informace jsou dostupné  

na internetovém webu Správy českých center a agentury CzechTrade. 

Pro začínající podnikatele, kteří mají inovační potenciál, byly v rámci podpory zřízeny 

podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky, které slouží jako podnikatelské zázemí, 

poradenství. Poskytuje také laboratorní zařízení. 

Podnikatele se snaží podporovat i nevládni organizace. Mezinárodní obchodní komora, 

Hospodářská agrární komora nebo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

podporují podnikání ze všech různých oblastí např. lesnictví, potravinářství i zemědělství. 

Poskytují informace o ekonomickém vývoji, hospodářských podmínkách a právních 

předpisech. Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu, Svaz průmyslu a obchodu sdružuje 

zaměstnavatele ze svého odvětví, poskytuje jim poradenské služby a prosazuje jejich zájmy. 

(Veber, Srpová, 2012) 

Výčet těchto vládních i nevládních organizací není konečný. Existuje mnoho agentur, 

které malé a střední podnikatele podporují. Neměli bychom zapomenout na Evropskou unii, ta 
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se na podpoře malých a středních podnikatelů podílí významně. Pro Českou republiku bylo 

v programovém období 2014-2020 vyčleněno 24 miliard Eur. (Strukturální fondy EU, 2012) 

Z Evropského sociálního fondu se získávají prostředky na podporu zaměstnanosti, vzdělávání. 

Snaží se o rovnoprávnost žen a mužů, o lepší sociální začlenění a podporuje další vzdělávání 

zaměstnanců.  Na podporu modernizace a posilování hospodářství byl zřízen Evropský fond 

pro regionální rozvoj. Podporovány jsou investiční projekty na rekonstrukce železnic, silnic, 

odstraňování ekologických zátěží nebo rekonstrukce kulturních památek. (Veber, Srpová, 

2012) 

2.2.5 Výhody a nevýhody malého a středního podnikání 

U malého podniku nalezneme mnoho předností oproti velkému podniku, to je však 

doprovázeno řadou nevýhod. Malí podnikatelé mají silnější vztah ke svému podniku, 

podstupují menší riziko, snaží se velmi dobře hospodařit s prostředky a získaným majetkem, 

ví kolik investovat do firmy. Výkonnost a síla osobnosti jsou specifické přednosti malého 

podniku. Malý podnikatel se lehce přizpůsobí změnám na trhu a požadavkům zákazníka. 

(Srpová, Řehoř, 2010) Může vyrábět v malosériové i v kusové výrobě. Malé podniky mají 

jednodušší organizační strukturu, zaměstnanci se zde můžou cítit příjemněji a mají lepší 

vztahy s vedením společnosti. (Mikušová, 2004)  

Hlavní nevýhodou malého podniku je slabší finanční síla, tudíž podnikatelé nechtějí 

podstupovat vyšší riziko investičních projektů, které by mohly být výnosné. (Dluhošová, 

2011) Výnosy společnosti vytváří malé množství zaměstnanců, a tedy je na ně kladen větší 

důraz při práci. Konkurence malých podniků je vysoká, a proto není prostor pro chyby. Malý 

podnik disponuje menším obnosem peněz a nemůže investovat tolik peněz do reklamy, 

inovací a vývoje a prakticky se k veřejným zakázkám nedostane.  

(Mikušová, 2002)  

2.3 Podnikatelský plán 

„Podnikatelský plán je písemný dokument, který popisuje všechny podstatné vnější i 

vnitřní okolnosti související s podnikatelským záměrem. Je to formální shrnutí 

podnikatelských cílů, důvodů jejich reálnosti a dosažitelnosti a shrnutí jednotlivých kroků 

vedoucích k dosažení těchto cílů“ (Srpová, 2011, s. 14) 

Obecně řečeno je podnikatelský plán písemný dokument, který je sepsán podnikatelem, 

popisuje všechny faktory související se zahájením podnikáním nebo fungováním již fungující 
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společnosti. Měl by nám zodpovědět, kdo jsme, kam se chceme dostat a čeho chceme 

dosáhnout a jak toho docílíme. Podnikatelský plán určuje záměry společnosti do budoucna. 

Slouží jako podnikatelský nástroj, podklad pro rozhodování, dokument pro kontrolu. (Veber, 

Srpová, 2012)  

2.3.1 Účel a význam podnikatelského plánu  

Podnikatelský plán slouží k účelům podnikatele, vyžadován je však i investory nebo 

bankami, které mají zájem do určité podnikatelské činnosti investovat své prostředky. (Veber, 

Srpová, 2012) Uvnitř podniku se podnikatelský plán užívá při konstrukci potřeby finančních 

prostředků. Zaměstnavatelé mohou dát část podnikatelského plánu k dispozici svým 

zaměstnancům, aby věděli o cílech společnosti, ve které pracují. Příprava podnikatelského 

plánu umožňuje zjistit, zda je životaschopný a reálný, zda máme dostatek prostředků 

k realizaci. Umožňuje včas odhalit slabé stránky, hrozby a rizika při vytváření analýz. 

(Srpová, 2011) 

2.3.2 Pravidla pro zpracování podnikatelského plánu 

Aby podnikatelský plán zapůsobil na potenciální investory, kteří budou podnikatelské 

plány různých firem srovnávat, musíme dodržovat určité zásady. Správný podnikatelský plán 

musí být: 

 Srozumitelný - při tvorbě podnikatelského plánu je třeba se vyjadřovat jasně, 

jednoduše a stručně. Není důležité, aby byl podnikatelský plán dlouhý, hlavně by měl 

být výstižný. (Srpová, 2011) 

 Logický - všechny myšlenky a skutečnosti by měly na sebe navazovat, předloženy by 

měly být fakty, vypočtená čísla a analýzy. 

 Uváženě stručný - myšlenky je třeba uvést stručně, avšak ne na úkor důležitých faktů. 

 Pravdivý a reálný - nemá smysl uvádět lživé informace, které později mohou vyjít 

najevo. 

 Respektování rizika - podnikatelský plán je zaměřen na budoucnost. Rizika bychom 

měli identifikovat, respektovat a kvantifikovat jeho dopady. (Veber, Srpová, 2012) 

2.3.3 Struktura podnikatelského plánu 

Základní body podnikatelského plánu nejsou závazně stanoveny. Investoři i banky mají 

jiné požadavky na obsah i strukturu podnikatelského plánu. Do základních bodů uváděných 

ve většině literatur patří:  
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- titulní list 

- obsah 

- úvod a pozice dokumentu 

- shrnutí 

- popis podnikatelské činnosti  

- cíle firmy  

- potenciální trhy, analýza konkurence 

- marketingová a obchodní strategie 

- realizační projektový plán 

- finanční plán  

- hlavní předpoklady úspěšnosti projektu 

- rizika projektu  

- přílohy. 

Titulní list by měl obsahovat obchodní název společnosti, logo firmy, název 

podnikatelského plánu, jméno autora, zakladatelů, datum založení společnosti. Doporučuje  

se také prohlášení, kde potvrzujeme, že všechny informace obsažené v podnikatelském plánu 

jsou pravdivé a jsou předmětem obchodního tajemství. Žádná část dokumentu nesmí být 

kopírována, reprodukována bez souhlasu autora.  

Obsah je důležitý hlavně kvůli přehlednosti. Pokud se investor či banka, ale také my 

budeme chtít vrátit k nějaké části, jednoduše podle obsahu vyhledáme, na které straně dané 

informace hledat. 

Úvod patří vždy na začátek plánu, stručně zde popíšeme pro koho je podnikatelský plán 

určen, a co se v něm dozvíme. Co se týče pozice dokumentu, musíme uvést, o kterou verzi  

se jedná a zda bude ještě doplněna nebo je to již kompletní dokument, tedy finální 

podnikatelský plán. 

Shrnutí by nemělo být chápáno jako úvod, ale jako zhuštěný popis toho, co si čtenář 

může v následujících kapitolách přečíst. Shrnutí by mělo čtenáře nalákat, aby chtěl ve čtení 

pokračovat. Tato kapitola by měla obsahovat informace o produktech a službách, které 

budeme nabízet, proč jsou tyto produkty a služby výjimečné a lepší než ostatní. Měla by zde 

být zmínka o konkurenci a trhu těchto výrobků, které budeme nabízet a také informace  

o finanční náročnosti, potřeby cizích zdrojů a schopnosti splácet tyto zdroje. Shrnutí by  
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se mělo zpracovávat jako poslední, i když je umístěno na začátku, až po zjištění a zpracování 

všech ostatních informací a po zpracování všech kapitol podnikatelského plánu. 

V popisu podnikatelské činnosti bychom měli objasnit náš podnikatelský záměr. 

Čtenáře bychom měli přesvědčit, že právě teď je ten správný čas uvést výrobek nebo službu 

na trh, a že právě my jsme ti nejlepší a právě my bychom měli tento plán realizovat. Měli 

bychom uvést, kdo náš výrobek potřebuje a jak náš výrobek vyřeší zákazníkův problém a jaké 

jsou naše současné možnosti vniknutí na trh. V rámci této kapitoly se zaměříme na popis 

produktu a jeho konkurenční výhody a jaký užitek náš produkt přinese zákazníkovi. Popis 

produktu určuje fyzický vzhled, vlastnosti výrobku a také k čemu by měl sloužit. Měli 

bychom uvést, zda budeme výrobek či službu nabízet samostatně nebo budeme spolupracovat 

s partnerem. Při popisu technických charakteristik bychom se měli vyhnout odborným 

výrazům, aby je každý čtenář pochopil. Podrobné technické informace uvedeme až v příloze. 

Právě zde by měla být uvedena i cena, za kterou budeme náš výrobek nebo službu 

zákazníkům nabízet. Náš výrobek musí mít konkurenční výhodu, neměl by být tuctový. Musí 

být lepší než ostatní, které již jsou na trhu. S tím souvisí informace, na které trhy se chceme 

specializovat a jaký je jejich růstový potenciál. (Srpová, 2011) 

Cíle firmy jsou koncovým bodem plánování. Je to místo, kam chceme, aby se naše 

firma v budoucnu dostala. Cíle by měly být SMART. 

S specific - specifický, přesně popsaný, 

M measurable - měřitelný, 

A acceptable - akceptovatelný, 

R realistic - reálný 

T timed - termínovaný. 

Daným cílům by měl být stanoven časový horizont, ve kterém mají být cíle splněny 

(dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé). (Horváthová, 2013) 

Investory zajímají informace o potenciálních trzích. Uspět na trhu můžeme pouze 

tehdy, když na trhu nalezneme zákazníky, kteří budou mít o naše produkty zájem. Musíme 

podložit, že potenciální trhy pro naše produkty opravdu existují, k tomu nám napomůžou 

analýzy oboru, které budou naše investory rozhodně zajímat. Musíme uvést, na jaký trh  

se chceme zaměřit, a jak tohoto trhu chceme využít. Musíme si ujasnit, na jakou cílovou 
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skupinu se zaměříme. Zákazníkům by náš produkt měl přinést značný užitek, zákazníci by 

měli být k produktu snadný přístup a musí být ochotni za náš produkt zaplatit. 

Důležitým bodem podnikatelského plánu je analýza konkurence. Jako první si musíme 

určit firmy, které působí na našem cílovém trhu, prodávají ty samé nebo podobné produkty. 

Musíme si dát pozor i na potenciální konkurenty, tedy na firmy, které nepředstavují pro nás 

konkurenci dnes ale v budoucnu. Konkurenty si rozdělíme na hlavní a vedlejší. Hlavní 

představují ti, kteří na trhu mají významný podíl, ale také ti, kteří se velmi podobají naší 

společnosti. Poté provedeme srovnání (podle ceny, služeb, dostupnosti, sídla prodejních cest) 

a vyhodnotíme naši konkurenční výhodu. Není na škodu udělat průzkum názoru zákazníků, 

protože ten je pro nás nejdůležitější. 

Marketingová a obchodní strategie je v dnešní době pro prodej velice důležitá. 

Marketingovou strategii můžeme rozdělit do tří okruhů a to: výběr cílového trhu, určení tržní 

pozice produktu a rozhodnutí o marketingovém mixu. Výběr cílového trhu je již popsán 

v bodě „potenciální trhy“. Určení tržní pozice produktu je vyjádřením postavení mezi 

ostatními produkty na trhu. Naším cílem je odlišit se a dostat se do povědomí zákazníků. Při 

určování tržní pozice produktu budeme následovat určité kroky. Jako první identifikujeme 

naše možné konkurenční výhody. Vybereme výhodu, která je pro naše zákazníky důležitá  

a snažíme se tuto výhodu nejvíce propagovat. Posledním krokem je výběr marketingového 

mixu. Obyčejně ho tvoří 4P (produkt, cena, distribuce, propagace), ale postupem času  

si společnosti marketingový mix modifikovaly. Přidaly další "P" např. politické rozhodnutí, 

veřejné mínění nebo lidské zdroje. Tradiční marketingový mix tvoří 4P: 

 Produkt (product) - produkt je podstatou celé naší nabídky. V marketingovém mixu 

 řešíme, jaké produkty budeme nabízet, které produkty uvedeme na trh a naopak které 

 stáhneme. Musíme si ujasnit, zda budeme vlastnosti produktu měnit, buď jeho design, 

 balení nebo záruku. Důležitý je i produktový mix, tedy jaký objem výrobků budeme 

 vyrábět. V poslední řadě nás zajímá, jak budeme náš produkt vyvíjet, jak ho budeme 

 inovovat a jeho životní cyklus. Musíme uvést všechny naše patenty na výrobek a 

 všechna osvědčení i kontakty na osoby, které nám tyto osvědčení vydaly. 

 Cena (price) - na výšce a stabilitě ceny závisí příjmy celé společnosti a příjmy 

 ovlivňují existenci firmy. Cenou ovlivňujeme nákupní rozhodování zákazníků a 

 určujeme tak svoji konkurenční pozici na trhu. Cenu produktu určují náklady, 
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 poptávka firemní cíle, konkurence, fáze životního cyklu produktu a právní a regulační 

 opatření. 

 Distribuce (place) – v této části je nutné popsat distribuční cesty, zdali budeme 

 zajišťovat dopravu samostatně, jestli produkty budou cestovat přímo ke konečným 

 zákazníkům. Jeli třeba použít prodejních mezičlánků, tak které osoby, instituce nebo 

 firmy budou při distribuci zapojeny. Musíme si ujasnit, jestli budeme spolupracovat s 

 velkoobchodem nebo budeme zásobovat jen maloobchod. 

 Propagace (promotion) - pod pojmem propagace neboli komunikační mix si nejčastěji 

 představíme reklamu. Hlavními složkami komunikačního mixu jsou reklama, podpora 

 prodeje, public relations (vztahy s veřejností), osobní prodej a přímý marketing.  

 Reklama je placená forma komunikace, prostřednictvím médií. Měla by působit 

 hromadně. Podpora prodeje může mít podobu bonusů, vzorků zdarma, věrnostních 

 klubů, spotřebitelských soutěží apod., tyto výhody jsou používány často u konečných 

 spotřebitelů. Podpora prodeje může být použita i u obchodních zprostředkovatelů v 

 podobě slev, plakátů na prodejně, dárkových a propagačních předmětů nebo školení 

 prodejního personálu. Osobní prodej je nejefektivnější ale finančně nejnáročnější 

 forma propagace. Osobním prodejem se rozumí forma osobního rozhovoru mezi 

 nabízejícím a zákazníkem. Tato forma prodeje má mnoho výhod. Můžeme sledovat 

 reakce spotřebitele, okamžitě reagovat, vysvětlovat a názorně ukazovat funkce 

 produktu. Vyhneme se tak nepochopení některých informací a můžeme okamžitě 

 vnímat chování a názory zákazníka. Hlavní nevýhodou je možnost přeměny na 

 negativní reklamu. Pochůzkové nebo podomní prodeje jsou sice v mnoha městech již 

 zakázány, ne však všechny firmy toto nařízení dodržují. Dochází zde k přesvědčování 

 zákazníka a vytváří tak špatné jméno firmy. Správný osobní prodej se uskutečňuje na 

 obchodních setkáních nebo na veletrzích. Poslední částí marketingové komunikace je 

 public relations (vztahy s veřejností). Úkolem public relations je vypěstovat u 

 zákazníků, zaměstnanců či státních orgánu dobrou image a příznivé vztahy s těmito 

 subjekty formou charitativních darů, sponzoringu, pravidelného poskytování 

 informací nebo komunikace s médii.  

Realizační projektový plán je ve své podstatě časový harmonogram. Musíme si určit 

hranice, kterých chceme dosáhnout a hlavně kdy jich chceme dosáhnout. Měli bychom  
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si ujasnit, kdy která práce má začít, které činnosti se budou překrývat, jak dlouho činnosti 

budou trvat a kdy skončí.  

Finanční plán slouží k převodu všech předchozích částí do číselných údajů. Finanční 

plán tvoří plán výnosů výdajů, peněžních toků, plánování výkazů a finanční analýza 

(ukazatele aktivity, likvidity, zadluženosti, rentability). Po vypracování finančního plánu 

zjistíme, zda je náš projekt realizovatelný, jestli ho zvládneme financovat z vlastních zdrojů 

nebo k tomu budeme potřebovat zdroje cizí. Jako začínající podnikatelé si musíme uvědomit, 

že nám přibudou výdaje na založení firmy, na nákup dlouhodobého majetku, pronájem nebo 

koupi kanceláře. Než obdržíme první tržby, musíme zaplatit mzdy zaměstnancům, nakoupený 

materiál a provozní náklady. Musíme si ujasnit, jestli rozumíme rozdílům mezi výnosy  

a příjmy a náklady a výdaji. Výnosy jsou výsledky podnikání vyjádřené penězi za určité 

období a příjmy jsou peníze, které společnost skutečně získala. Náklady potom vyjadřují 

spotřebu výrobních činitelů převedené na peníze a výdaje jsou úbytkem peněžních prostředků. 

Hlavním předpokladem úspěšnosti projektu je znát své silné a slabé stránky, ale také 

příležitosti a hrozby na trhu. K tomu využijeme SWOT analýzu, která se skládá z: 

 S strengths (silné stránky) - např. zkušené vedení i pracovníci, správný přístup ke 

 klientům, spolehlivost, cenově průměrná 

 W weaknesses (slabé stránky) - např. nevhodné prostory a lokalita kanceláře  

 O opportunities (příležitosti) - např. v našem oboru zkrachovala firma, tudíž můžeme 

 převzít její klienty 

 T threats (hrozby) - např. naše konkurence se chystá zlevňovat. (Srpová, 2011) 

Riziko chápeme jako negativní, někdy i pozitivní odchylku od požadovaného výsledku. 

Riziko můžeme analyzovat podle následujících bodů. Jako první určíme kritické faktory 

rizika, vybereme rozhodující faktory a těmito se potom zaobíráme. Kritické faktory vybíráme 

pomocí analýzy citlivosti. Dalším krokem je stanovení bodu zvratu. Stanovíme hranici nějaké 

veličiny (objem produkce, cena) od níž se náš projekt stává nevýhodným. Dále 

kvantifikujeme riziko pomocí statistických metod, určíme  pravděpodobnost, že dané riziko 

nastane. Nakonec připravíme a poté realizujeme plány na snížení rizika a připravíme plány 

pro korekci do budoucnosti. 
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Proti rizikům se můžeme chránit volbou právní formy podnikání (omezíme důsledky 

rizika podnikání jen na předem vymezenou část soukromého majetku podnikatele), prostým 

omezením rizika (stanovíme si tzv. rizikové meze), flexibilitou podnikání (rychle reagujeme 

na změny), diverzifikací rizika (rozšiřováním výrobního programu, využijeme více 

dodavatelů i odběratelů, působíme na více teritoriích), dělením rizika mezi několik účastníků, 

transferem rizika na jiné subjekty, pojištěním, tvorbou rezerv nebo etapovou přípravou  

a realizací. (Dluhošová, 2010) 

Do příloh zařadíme životopisy klíčových osobnosti, výpis z obchodního rejstříku, 

analýzu trhu, obrázky výrobků a prospekty, podklady finanční oblasti (výkazy), technické 

výkresy a smlouvy. Seznam příloh se může měnit, nemusí obsahovat zmíněné dokumenty, ale 

naopak může být rozšířen i o další. (Srpová, 2011) 

2.4 Právní formy podnikání 

Podnikatelé v České republice si při zahájení podnikání mohou vybrat z několika forem 

podnikání. Tyto formy upravuje zákon o obchodních korporacích a živnostenský zákon. Mezi 

nejčastější formu podnikání patří podnikání jako živnostník samostatný podnikatel nebo 

formou obchodních společností.  

Základní formy podnikání: 

1. samostatný podnikatel 

2. obchodní společnosti - osobní (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), 

kapitálové (společnost s ručením omezeným, akciová společnost) 

3. družstva 

4. státní podniky 

5. evropské hospodářské zájmové sdružení 

6. evropská společnost 

7. evropská družstevní společnost  

Podnikání můžeme rozdělit také na podnikání fyzických osob a na podnikání 

právnických osob. U podnikání fyzických osob je podnikatelem osoba, která podniká na 

základě živnostenského oprávnění, vlastní živnostenský list. Podnikatelem u podnikání 

právnických osob jsou buď osobní společnosti, kapitálové společnosti nebo družstva.  

U osobní společnosti předpokládáme přímou účast podnikatele na řízení společnosti, většinou 

tito podnikatelé ručí svým majetkem neomezeně. Zařadit sem můžeme veřejnou obchodní 
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společnost a komanditní společnost. Mezi kapitálové společnosti řadíme společnost s ručením 

omezeným a akciovou společnost. Zakladatelé kapitálových společností musí pouze vložit 

určitou sumu peněz při založení společnosti, ručení je však buď nulové, nebo omezené. 

Posledním druhem podnikání právnických osob je družstvo. (Synek, 2015) 

2.4.1 Živnost 

Tato forma podnikání má více pojmenování. Využít můžeme názvy jako živnost, 

samostatný podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo podnikání fyzických 

osob. OSVČ může být osoba, která samostatně podniká např. jako zemědělec, umělec či 

soudní znalec. Osoba, která chce podnikat jako OSVČ musí získat živnostenské oprávnění. 

Živnosti se zapisují do živnostenského rejstříku, veřejného seznamu. Na požádání 

živnostenský úřad vydává z rejstříku výpisy ohledně identifikačních údajů živnostníků, ale 

také informace o živnosti, kde se provozuje, v čem přesně živnostník podniká nebo den 

vzniku živnostníka. (Srpová, Řehoř, 2010) 

Živnost je forma podnikání vhodná pro začínající podnikatele nebo pro ty, kteří nechtějí 

mít živnost jako hlavní zdroj příjmu. Není třeba mnoho úředních úkonů, po splnění podmínek 

můžeme téměř hned začít podnikat. Nemusíme skládat základní kapitál. Není povinná 

registrace do obchodního rejstříku. Za závazky však ručí celým svým majetkem. Smrtí 

podnikatele se podnik nedědí. Pokud má podnikatel finanční problémy, může to postihnout 

jeho rodinu. Podnikatel provozující živnost má omezený přístup k bankovním úvěrům. 

„Postačuje vedení daňové evidence, pokud obrat podnikatele podle zákona o dani z přidané 

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

podnikatelské činnosti nepřesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 

mil. Kč.”(Srpová, Řehoř, 2010, s. 69) 

2.4.1.1 Druhy živností 

Podle odborné způsobilosti dělíme živnosti na: 

a) Ohlašovací – vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení a musí být osvědčeny 

výpisem z živnostenského rejstříku. Patří sem živnosti řemeslné, vázané a volné. (Synek, 

2015) 

Řemeslné - řemeslné živnosti se prokazují výučním listem a dokladem o vykonání tříleté 

praxe v oboru, vysvědčením o ukončení studia, kratším než 4 roky střední odborné školy, 
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maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem. Řemeslnou živností je např. zednictví, 

hostinská činnost, opravy či revize.  

Vázané – pro získání vázané živnosti musí podnikatel prokázat odbornou způsobilost, kterou 

stanovuje příloha živnostenského zákona. Příkladem jsou masérské služby, provádění staveb, 

vedení účetnictví, provozování autoškoly, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, 

oční optika, obchod se zvířaty pro zájmové chovy atd. (Příloha živnostenského zákona) 

Volné – aby podnikatel získal volnou živnost, nemusí nijak prokazovat odbornou způsobilost. 

Živnostenský zákon zveřejňuje as 80 činností, které lze volně provozovat a podnikatel si ze 

seznamu činnost vybere, kterou chce provozovat. (Srpová, Řehoř, 2010) Jsou to např. 

velkoobchod a maloobchod, chov zvířat a jejich výcvik, výroba potravinářských  

a škrobárenských výrobků, výroba hnojiv, poskytování software nebo ubytovací služby. 

(Příloha živnostenského zákona) 

b) Koncesované – živnosti koncesované jsou provozovány na základě správního rozhodnutí  

a jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Musí se prokázat odborná způsobilost 

a také kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy (koncese). (Synek, 2011) 

Koncesovanou živností může být výroba a úprava lihovin a alkoholických nápojů, výzkum, 

vývoj a výroba výbušnin, výroba, opravy, přeprava, prodej střeliva a zbraní, provádění 

veřejných dražeb, provozování cestovní kanceláře aj. (Zákon č. 455/1991 Sb) 

2.4.1.2 Podmínky pro získání živnosti 

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění jsou dány živnostenským zákonem. 

Všeobecnou podmínkou je minimální věk 18, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. 

Zvláštní podmínkou je odborná a jiná způsobilost, pokud to živnostenský zákon vyžaduje.  

(Synek, 2011) 

2.4.2 Družstvo 

„Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo 

zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.“ (Veber, Srpová, 

2012, s. 69) 

Družstva se velmi podobají obchodním společnostem, avšak jejich účel založení je 

zcela odlišný. Obchodní společnosti jsou zakládány za účelem zisku, maximalizace tržní 

hodnoty firmy, ale družstva jsou zakládána z důvodu podpory svých členů a svépomoci. 

Družstvo je dobrovolné a samosprávné sdružení, minimální počet je stanoven na 3, avšak není 
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uzavřený. (Zákon č. 90/2012 Sb.) Členové si mají být rovni, družstvo podporuje demokracii a 

snaží  

se uspokojovat hospodářské a sociální cíle členů. Družstvo je právnická osoba, majetkově za 

své závazky odpovědné, avšak členové za závazky družstva neručí. Orgány družstva tvoří 

členská schůze (každý družstevník má jeden hlas), představenstvo (statutární orgán družstva) 

a kontrolní komise. V malých družstvech si může členská schůze, která vykonává všechny 

funkce, zvolit statutární orgán – předsedu. (Synek, 2015) Přijetí nového člena je jednoduché, 

stačí vyplnit přihlášku. Stejně tak je jednoduché z družstva vystoupit. Pokud družstvo 

vykazuje zisk, nemusí členové z podílu na zisku platit pojistné sociálního pojištění, ale  

na druhou stranu je zisk družstva zdaněn dní z příjmů a podíly členů srážkovou daní. (Veber, 

Srpová, 2012)  

2.4.2.1 Založení družstva 

Pro založení družstva je třeba, aby se konala ustavující schůze družstva, na které  

se zvolí stanovy družstva, zvolí se členové orgánů a schválí se způsob splnění základního 

členského vkladu. (Veber, Srpová, 2012) Základní kapitál se skládá ze základních členských 

vkladů družstva. Každý člen družstva složí základní členský vklad ve stejné výši. Podmínkou 

vzniku členství je písemné prohlášení a splnění vkladové povinnosti. Jak již je výše zmíněno, 

na ustavující schůzi je třeba zvolit stanovy družstva. Stanovy družstva jsou základním 

dokumentem družstva. (Srpová, Řehoř, 2010) Musí obsahovat údaje o obchodní firmě, 

předmět podnikání, práva a povinnosti členů družstva a družstva ke členům, výše základního 

členského vkladu, způsob vyplácení členských vkladů a podílů při zániku, orgány družstva, 

počet jejich členů a délka jejich funkčního období, způsob použití zisku a úhrady případné 

ztráty. (Zákon č. 90/2012, Sb.) 

2.4.2.2 Orgány družstva 

Členem orgánů družstva může být pouze člen družstva a každý člen má jeden hlas při 

hlasování v orgánu.  

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a všechny ostatní orgány jí jsou 

podřízeny. Tvoří ji všichni osobně zúčastnění členové družstva. Členská schůze se musí konat 

minimálně jednou za rok. Členská schůze rozhoduje o organizačních a institucionálních 

otázkách, může měnit stanovy, volí a odvolává členy představenstva. Schvaluje účetní 

uzávěrku, řeší otázky majetkové a koncepční. Řeší záležitosti, které stanové zákon nebo si je 

zadá členská schůze sama.  
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Představenstvo je statutárním orgánem družstva a přísluší mu jeho obchodní vedení. 

Představenstvo zajišťuje správné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi účetní uzávěrku 

a navrhuje rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo má 3 členy, pokud stanovy 

neurčí vyšší počet. (Zákon č. 90/2012 Sb.) Představenstvo si zvolí ze svých členů předsedu, 

který zodpovídá za svolávání a řízení schůzí představenstva.  

Kontrolní komise slouží jako kontrola všech orgánů družstva a jejich činností. Řeší 

stížnosti členů a dohlíží na hospodaření družstva. Kontrolní komise dává písemné stanovisko 

k účetní uzávěrce i k návrhu na rozdělení zisku či úhradě případné ztráty. (Srpová, Řehoř, 

2010) 

2.4.3 Nové formy evropských obchodních společností 

Nové formy evropských obchodních společností jsou založeny za účelem pomoci 

nadnárodnímu podnikání v Evropské unii. Tyto formy podnikání vznikají kvůli snaze 

překonat odlišnosti v právních řádech jednotlivých států Evropské unie. 

Evropské hospodářské zájmové sdružení – tato forma patří mezi nejstarší formu 

evropských společností. Cílem Evropského hospodářského zájmového sdružení je zjednodušit 

podnikatelskou činnost členů, kteří mají své sídlo podnikání v různých členských státech 

Evropské unie. 

Evropská společnost – Evropské společnosti neboli Evropské akciové společnosti  

se nemohou zakládat na zelené louce, tedy musí již existovat podnik, který se později stane 

Evropskou společností. Vlastníci ES ručí do výše upsaného kapitálu a základní kapitál činí 

minimálně 120 000 Eur. Evropská společnost může vzniknout jako Fúze (splynutí dvou 

akciových společností), Holding (společnosti, budoucí dceřiné, poskytnou své akcie  

na založení mateřské společnosti jako ES), Dceřiná společnost (dvě společnosti působící 

každá v jiném státě založí dceřinou společnost jako SE), Přeměna (akciová společnost, která 

má minimálně dva roky dceřinou společnost v jiném členském státě EU, se může přeměnit 

v SE). 

Evropská družstevní společnost – Evropská družstevní společnost (SCE) je forma 

obchodní společnosti, která může být založena aspoň pěti fyzickými osobami. Minimální 

základní kapitál je stanoven na hranici 30 000 Eur. Pokud má sídlo v České republice, musí se 

zapsat do obchodního rejstříku. „Základním účelem SCE je dle nařízení Rady uspokojování 

potřeb jejích členů nebo rozvoj hospodářských a sociálních činností, zejména uzavírání smluv 
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se členy na dodávky zboží či poskytování služeb nebo na provedení prací takového druhu, 

který SCE provádí nebo obstarává.“(Synek, 2011, s. 35)  

2.4.4 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je obchodní společnost osobního charakteru. Je to sdružení 

nejméně dvou osob, které podnikají pod společným jménem, a jsou zapsány v obchodním 

rejstříku. Součástí názvu veřejné obchodní společnosti musí být „veřejná obchodní 

společnost“ nebo zkratka v.o.s. či veř. obch. spol. (Srpová, Řehoř, 2010) Veřejná obchodní 

společnost je právnickou osobou a je založena jen za účelem podnikání. Společníci ručí  

za závazky celým svým majetkem společně a nerozdílně. Při zakládání veřejné obchodní 

společnosti není nutný žádný základní kapitál a lze se lehko dostat ke kapitálu cizímu. Zisk, 

který společnost vytvoří, nepodléhá dani z příjmů právnických osob, ale po rozdělení zisku 

mezi společníky je zdaněn daní z příjmů fyzických osob.  (Veber, Srpová, 2012)  

2.4.4.1 Společenská smlouva 

Společenskou smlouvou veřejné obchodní společnosti se řídí všechny vzájemné právní  

a organizační poměry společníků. Společenská smlouva, základní právní dokument, je pro 

založení společnosti nezbytná a musí být písemná. Společenskou smlouvu lze v průběhu 

existence společnosti měnit, avšak po dohodě všech společníků. (Zákon č. 90/2012 Sb.) 

Smlouva musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, předmět podnikání, určení společníků 

uvedením jmen a příjmení. Každý společník má jeden hlas, pokud společenská smlouva 

neupravuje počet hlasů na jednoho společníka. (Srpová, Řehoř, 2010) 

2.4.4.2 Vznik veřejné obchodní společnosti 

Jako první je potřeba zajistit živnostenské oprávnění pro provozování činnosti a poté 

podat žádost na zápis do obchodního rejstříku. Veřejná obchodní společnost by nevznikla bez 

uzavření smlouvy o založení veřejné obchodní společnosti.  

2.4.5 Komanditní společnost 

Komanditní společnost je obchodní společností osobního charakteru jako veřejná 

obchodní společnost. Nejčastěji se používají zkratky jako k.s, nebo kom. spol. Komanditní 

společnost tvoří komanditisté a komplementáři. Tito zakladatelé společnosti se od sebe liší 

ručením za závazky společnosti. Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svého 

počátečního vkladu. Komplementáři pak ručí celým svým majetkem, proto jsou statutárním 

orgánem společnosti. Řídit obchodních záležitostí firmy mohou pouze komplementáři, 

komanditisté mají kontrolní pravomoc. Pokud název firmy obsahuje jméno komanditisty, ručí 
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za závazky společnosti stejně jako komplementář.(Synek, 2015) Komanditní společnost je 

vhodná pro podnikatele s dobrým nápadem a know-how, ale nedisponují velkým obnosem 

finančních prostředků, komanditista musí vložit na počátku vklad 5 000 Kč. (Zákon č. 

90/2012 Sb.) Tato forma podnikání je administrativně náročná, vyžaduje podrobné sepsání 

společenské smlouvy. (Veber, Srpová, 2012) 

2.4.5.1 Společenská smlouva 

Zakladatelé společnosti mohou být fyzické i právnické osoby, musí být nejméně dva. 

Smlouva musí být písemná a musí v ní být uvedeno, kdo ze společníků je komplementář  

a kdo komanditista, protože se tento vztah zapisuje do obchodního rejstříku. Smlouva musí 

obsahovat počáteční vklady každého komanditisti, minimum je však 5000 Kč. Vklady mohou 

být jak peněžité i nepeněžité, všechny musí být ve společenské smlouvě uvedené společně 

s jejich charakterem. (Srpová, Řehoř, 2010) 

2.4.5.2 Vznik komanditní společnosti 

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního 

rejstříku podávají jak komanditisté i komplementáři, návrh musí oba podepsat a nechat úředně 

ověřit. (Srpová, Řehoř, 2010) 

2.4.6 Akciová společnost 

Akciová společnost je kapitálovou formou podnikání, jejíž základní kapitál je rozvržen 

do akcií. Firma musí obsahovat označení akciová společnost nebo zkratky ,,akc. spol.“ či 

,,a.s.“ (Veber, Srpová, 2012) Akciová společnost se mezi malými a středními podniky moc 

nevyskytuje, protože je jak kapitálově tak administrativně náročná a stát tyto společnosti 

kontroluje (jak společnost vede účetnictví a výkaznictví). (Synek, 2015) Společnost za své 

závazky ručí celým svým majetkem, akcionář neboli společník za závazky společnosti neručí. 

Akciová společnost může být založena dvěma a více osobami nebo právnickou osobou. 

Minimální výše základního kapitálu je stanovena na hranici 2 000 000 Kč, tedy 80 000 Eur. 

Tato společnost působí na trhu velmi solidně a stabilně. (Zákon č. 90/2012 Sb.)  

2.4.6.1 Akcie 

Akcie je majetkový cenný papír, který osvědčuje práva jeho majitele a jeho vlastnický 

podíl na podnikovém kapitálu podniku. Majitel akcie má právo na řízení společnosti 

hlasováním, má právo na část zisku v podobě dividendy, má právo na likvidační zůstatek 

společnosti a má právo na nákup dalších akcií při jejich další emisi. K založení akciové 

společnosti je třeba přijmout stanovy. Rozlišujeme akcie kmenové a prioritní.  
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Kmenové akcie – Kmenové akcie neboli společné akcie převládají při emisi akcií. 

Majitel kmenové akcie má právo na hlasování valné hromady, má právo jak na výplatu 

dividendy, tak na likvidačním zůstatku. Výhody kmenových akcií: nemají určené datum 

splatnosti, dividendy z kmenových akcií jsou většinou vyšší než z výplaty prioritních akcií  

a i z výnosu dluhopisů. Nevýhodou pro akciovou společnost při vydání kmenových akcií je 

rozšíření hlasovacích práv mezi nové akcionáře a rozšiřují kontrolu nad jejich společností. 

Dividendy kmenových akcií nejsou odpočitatelnou položkou od základu daně.   

Prioritní akcie – Prioritní akcie jinak řečeno přednostní akcie nejsou tak často 

vydávané jako kmenové. Majitel prioritní akcie nemá právo na hlasování na valné hromadě, 

má však přednostní právo při výplatě dividend a na likvidačním zůstatku. Výhodou pro 

akciovou společnost je získání peněžních prostředků aniž by majitelé akcií ovlivňovali řízení 

společnosti. Nevýhodou je pak daňová neuznatelnost dividend. (Dluhošová, 2010) 

2.4.6.2 Zakladatelská smlouva a stanovy 

Zakladatelská smlouva je písemný dokument, který zakladatelé musí podepsat, aby 

mohla akciová společnost vzniknout. Zakladatelská smlouva musí obsahovat obchodní firmu, 

sídlo, předmět podnikání, navrhovaný základní kapitál, údaje o akciích, upisované vklady 

zakladatelů, návrh stanov a označení zakladatelů. 

Stanovy akciové společnosti plní funkci společenské smlouvy. Stanovy se obsahem 

podobají zakladatelské smlouvě, avšak navíc musí upravovat orgány společnosti a rezervní 

fond. Aby akciová společnost mohla vůbec vzniknout, je nutné tyto stanovy schválit. (Srpová, 

Řehoř, 2010) 

2.4.6.3 Orgány akciové společnosti 

Valná hromada – valná hromada je nejvyšší orgán akciové společnosti a tvoří ji 

všichni akcionáři společnosti. Valná hromada volí ostatní orgány společnosti, rozhoduje  

o změnách stanov a schvaluje rozdělení zisku a účetní uzávěrku. 

Představenstvo – představenstvo je řídícím orgánem akciové společnosti. Má nejméně 

3 členy a operativně řídí společnost. 

Dozorčí rada – dozorčí rada představuje kontrolní orgán společnosti. Kontroluje práci 

představenstva, kontroluje účetní uzávěrky. (Srpová, Řehoř, 2010)  
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2.4.7 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným se řadí mezi kapitálové společnosti a v České 

republice je nejrozšířenější formu podnikání. Společnost za své závazky ručí celým svým 

majetkem a společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů všech 

společníků zjištěného podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku.(Veber, Srpová, 2012) 

Společníci ručí společně a nerozdílně. Firma musí obsahovat společnost s ručením omezeným 

nebo zkratky „spol. s r.o.” nebo jen „s.r.o.”. (Hejda, 2014) Pro většinu rozhodnutí není 

potřeba souhlas všech společníků, to lze brát jako výhodu ale i jako nevýhodu. Společnost 

s ručením omezeným má menší důvěryhodnost v očích svých partnerů. Velkou výhodou 

společnosti s ručením omezeným je její počáteční vklad, který činí pouhou  

1 Kč. (Zákon č. 90/2012 Sb.) Společnost se musí zapsat do obchodního rejstříku a dnem 

zápisu oficiálně vzniká. (Veber, Srpová, 2012)  

2.4.7.1 Společenská smlouva 

Stejně jako u všech ostatních obchodních společností ke vzniku společnosti je třeba 

společenská smlouva. Měla by obsahovat např. firmu, sídlo, předmět podnikání nebo činnost 

společnosti, určení společníků, výše vkladů. Pokud s.r.o. zakládá jediná fyzická osoba, mění 

se společenská smlouva na zakladatelskou listinu. (Zákon č. 90/2012 Sb.) 

2.4.7.2 Orgány společnosti s ručením omezeným 

Valná hromada – valná hromada je nevyšším orgánem společnosti s ručením 

omezeným. V její pravomoci je rozhodování o změně společenské smlouvy, rozhodování  

o změnách výše základního kapitálu, volba či odvolání jednatele. (Hejda, 2014) 

Jednatelé – jednatelé vykonávají funkci statutárního orgánu. Úkolem jednatele je 

zabezpečovat obchodní vedení společnosti a je oprávněn e všem právním úkonům jménem 

společnosti. Je povinen jednat v souladu se zájmy společnosti, svolávat valnou hromadu, 

podávat společníkům všechny informace a je povinen jim umožnit nahlédnout do dokladů 

společnosti.  

Dozorčí rada – dozorčí rada působí jako kontrolní orgán společnosti. Dohlíží na 

činnost jednatelů, kontroluje údaje obsažené v účetních uzávěrkách a účetních knihách. 

Členem dozorčí rady nesmí být jednatel společnosti ani jiná osoba, která má právo jednat  

za společnost. Dozorčí rada je však orgánem nepovinným. (Srpová, Řehoř, 2010)  
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2.4.7.3 Vznik společnosti s ručením omezeným 

Aby společnost mohla vzniknout, musí vykonat tyto kroky: 

1. Uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu 

2. Složení základního jmění společnosti 

3. Získání živnostenského oprávnění 

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

5. Registrace společnosti u finančního úřadu (Srpová a Řehoř, 2010) 

2.4.7.4 Povinnosti a práva společníků 

Mezi hlavní povinnosti patří vkladová povinnost a základní kapitál, mezi práva 

společníků pak právo na informace, právo na podíl ze zisku, právo na vypořádací podíl, právo 

hlasovací, právo kontrolní a společnická žaloba. 

Vkladová povinnost je závazek společníků vůči společnosti, pokud jej splní, nabude 

tak svoji účast ve společnosti. Lhůtu pro splacení vkladu upravuje společenská smlouva, 

pokud ne lhůta je pět let od vzniku společnosti. Vklady mohou být jak peněžité i nepeněžité. 

Základní kapitál je část vlastního kapitálu, souhrn všech vkladů, a je třeba ho vytvořit 

hned při založení společnosti. Pokud nestanoví společenská smlouva jinak, minimální 

základní kapitál je stanoven podle zákona o obchodních korporacích na 1Kč. 

Právo na informace má každý společník. Má právo vědět, co se ve společnosti děje  

a být informován o chodu společnosti s ručením omezeným. 

Právo na podíl ze zisku, který stanovuje valná hromada účetní uzávěrkou. Právo  

na podíl ze zisku mají všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví jinak a zisk  

se rozděluje společníkům podle jejich podílů ve společnosti. 

Právo na vypořádací podíl vzniká každému společníkovi při zániku jeho účasti  

ve společnosti. Společnost nadále může existovat, avšak společníkova účast ve společnosti  

je ukončena soudně, po dohodě s ostatními společníky svoji účast ukončí, nebo pokud nesplní 

vkladovou povinnost. 

Právo hlasovací umožňuje společníkovi podílet se na řízení společnosti. Toto právo 

uplatní na valné hromadě, pokud by se jednalo o jednočlennou společnost, valnou hromadu 

představuje jen jeden společník. 
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Právo kontrolní vykonává společník spolu státními právy. Právem hlasovacím 

kontroluje chod společnosti stejně tak právem na informace. 

Společnickou žalobou má společník právo požadovat náhradu újmy za společnost. 

Společník je oprávněn vystupovat za společnost v případě, že jednatel porušuje své povinnosti 

vyplývající ze zákonných pravidel. (Hejda, 2014) 

2.4.8 Výběr formy podnikání 

Jelikož naši společnost budou zakládat tři fyzické osoby, můžeme vyloučit družstvo, 

protože podmínkou pro jeho založení je potřeba minimálně pěti osob a naše společnost bude 

založena za účelem dosažení zisku. Akciovou společnost zakládat nebudeme kvůli její 

finanční náročnosti a naše společnost nebude uzpůsobená na emisi akcií. Komanditní 

společnost není vhodná kvůli její struktuře, ani jeden ze společníků nechce za závazky ručit 

neomezeně a proto není vhodné rozdělení společníků na komanditistu a komplementáře. 

V zahraničí podnikat nechceme, takže můžeme vyloučit všechny druhy evropských 

společností. Veřejná obchodní společnost je nevýhodná, společníci ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně. Pokud by krach společnosti zavinil pouze jeden ze 

společníků, závazky se týkají také ostatních. Jediné dvě formy podnikání, které můžeme brát 

v úvahu, je OSVČ a společnost s ručením omezeným. Základní kapitál u těchto dvou forem 

nebudeme považovat za rozhodující hledisko, jelikož u OSVČ není potřeba žádný základní 

kapitál a u s.r.o. je to 1 Kč. Rozhodujícím kritériem pro výběr mezi těmito dvěma formami je 

ručení za závazky společnosti. Velkou nevýhodou OSVČ je neomezené ručení majetkem 

podnikatele a proto pro zakládání společnosti volíme společnost s ručením omezeným.  
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3 Aplikace teoretických vědomostí o založení 

společnosti s ručením omezeným 

 

V praktické části mé bakalářské práce bude založena společnost s ručením omezeným. 

Jelikož se bude zabývat bytovou správou, zvolili jsme název Bytová správa Přerov, s.r.o. 

Jak už z názvu vyplývá, společnost bude mít sídlo v městě Přerov. Tato společnost bude 

rodinnou firmou a budou ji vlastnit tři společníci. Největší podíl a také největším investorem 

společnosti bude Ing. Eva Menšíková, bude vlastnit 50% podniku, dalších 50% se rozděluje 

mezi stejný její děti sourozence Gabrielu Menšíkovou a Tomáše Menšíka. Jednatelem 

společnosti však bude Gabriela Menšíková a druhým jednatelem bude externí zaměstnanec. 

Výhodou této oblasti podnikání je jistota příjmu. Jelikož tento obor není závislý na spotřebě 

ani zájmu uživatelů, po získání klientely nám bude vyplácen příjem každý měsíc. Tento nápad 

vznikl po nabídce odkoupení klientely. Ing. Eva Menšíková je vystudovaná ekonomka a má 

praxi v oboru bytové správy, rozhodli jsme se tento plán zrealizovat. 

3.1 Podnikatelský plán fiktivní společnosti 

Bytová správa Přerov, s.r.o. 

Identifikační údaje 

Jméno firmy:   Bytová správa Přerov, s.r.o. 

Sídlo firmy:   Bartošova 1663/20, Přerov 750 02 

Jednatelé společnosti:  Gabriela Menšíková, Bědachov 52, Vlkoš 751 19 

     Petr Novák, 17. listopadu 36, Přerov 750 02 

Kontaktní údaje 

Mobil:    777 122 574 

Email:    mensikovag@seznam.cz 

Forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání:   Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence, správa a údržba nemovitostí 
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3.1.1 Oblast podnikání 

Naše společnost je zakládána za účelem zajišťování činností v oblasti správy a údržby 

nemovitostí. Je to činnost odborná a jejím úkolem je zajistit pro vlastníky domů 

bezproblémový a bezstarostný chod domu. V domě s pěti bytovými jednotkami a třemi 

různými vlastníky je nutné dle zákona založit právnickou osobu Společenství vlastníků 

jednotek (SVJ). Jedná se o PO zapisovanou do veřejného rejstříku, jejíž členové jsou vlastníci 

bytových jednotek domu. Společenství vlastníků jednotek je založeno za účelem zajišťování 

správy domu, což představuje dodávku služeb (teplo, voda, provoz výtahu, společná elektřina 

apod.), opravy společných částí domu, vedení finančních prostředků a vedení účetnictví. 

S vývojem legislativy týkající se vlastnictví bytů a nárůstem odborných činností souvisejících 

se správou domu může  SVJ správu domu převést na odbornou společnost na základě 

mandátní smlouvy. Bytová správa Přerov, s.r.o. („správce“) bude zajišťovat kompletní 

servis spojený se správou domu.  Služby zahrnují čtyři oblasti činností. 

Do oblasti ekonomické spadají činnosti související s vystavením předpisů plateb za byt 

a služby spojené s bydlením, kontrola došlých plateb, vyúčtování služeb dle platných 

právních předpisů na jednotlivé vlastníky včetně vypořádání přeplatků či nedoplatků 

z vyúčtování. Správce zajišťuje komunikaci s bankami prostřednictvím internetu při vedení 

běžných účtů SVJ, možnosti financování velkých oprav prostřednictvím úvěrů případně 

dotací. Vedení účetnictví SVJ je nedílnou součástí správy domu. 

Oblast provozní zahrnuje vedení evidence vlastníků jednotlivých bytů, smluvní 

zajištění dodávek služeb spojených s užíváním bytů a zprostředkování pojištění domu. 

Technická oblast správy domu spočívá ve vedení a archivaci projektové dokumentace, 

provádění technických prohlídek domu, zabezpečování pravidelných revizí dle příslušných 

právních předpisů a zajišťování oprav a údržby společných částí domu. Při plánované 

rekonstrukci domu správce organizačně připraví celou akci od vypracování projektové 

dokumentace přes vyhlášení výběrového řízení, vyřízení stavebního povolení, přípravu 

smlouvy o dílo, kontrolu průběhu stavby až po kolaudaci. 

Správce v oblasti právní pomáhá SVJ při organizaci shromáždění, při volbě orgánu 

SVJ a schvalování stanov, zajišťuje zápis do obchodního rejstříku. Radí SVJ při uzavírání 

smluv a obstarává soudní vymáhání dluhů prostřednictvím právních kanceláří. K výše 

zmíněným službám budeme nabízet i zpracování účetnictví a daňové evidence pro drobné 

živnostníky a menší firmy. 
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Snaha lidí pořídit si vlastní bydlení ovlivňuje trh s nemovitostmi. Prodej bytů do 

osobního vlastnictví podmiňuje vzrůstající počet zakládaných SVJ. Poptávka po službách 

zajišťujících kompletní správu a údržbu domu roste a z trhu nezmizí. Pro společenství 

vlastníků je zabezpečení správy a údržby domu odbornou firmou jistotou bezproblémového 

chodu domu. Přenesou složité a časově náročné povinnosti na správce a tím se zbaví spousty 

starostí. 

Pro správce, který svou práci odvádí kvalitně ke spokojenosti svých klientů, je tato 

poptávka po správě domu šancí na pravidelný příjem. Bydlení je jednou ze základních 

životních potřeb člověka, proto je tato oblast podnikání nezávislá na ekonomické situaci trhu. 

Se založením společnosti s ručením omezeným se pojí povinnosti vyřízení živnostenského 

oprávnění.  Předmětem podnikání Bytové správy Přerov, s.r.o. bude podle živnostenského 

zákona výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona. Společnost 

bude dále provozovat realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí. Tyto činnosti se řadí mezi 

živnosti volné, tudíž je nutné je na živnostenském úřadě ohlásit. Činnost účetních poradců, 

vedení účetnictví, vedení daňové evidence patří do živností vázaných. Abychom v této oblasti 

mohli podnikat, potřebujeme odpovědného zástupce. Tato osoba musí splnit následující 

podmínky: vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru nebo vyšší odborné a 5 let praxe 

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe, osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 

doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost a 5 let praxe v oboru. 

3.1.2 Právní forma podniku 

Naši firmu budou zakládat 3 fyzické osoby, budeme podnikat pouze v České republice, 

o podnikání v zahraničí neuvažujeme. Jelikož jsme začínající podnikatelé a nedisponujeme 

velkým obnosem peněžních prostředků, potřebujeme, aby založení naší společnosti nebylo 

moc finančně náročné, tudíž vyhledáváme právní formu podnikání s nízkým základním 

kapitálem. Jediné dvě právní formy podnikání, které vyhovují našim požadavkům je podnikat 

jako OSVČ nebo společnost s ručením omezeným. Výběr mezi těmito formami je též 

jednoduchý. Pro naše podnikání je výhodnější zvolit společnost s ručením omezeným, jelikož 

neručíme za závazky společnosti neomezeně svým majetkem, jako je to u OSVČ.  

Na počátku jsme byli pouze dva společníci, ale abychom měli jednodušší rozhodování 

při valných hromadách, hledali jsme společníka třetího. Naši společnost tedy budou zakládat 

tři fyzické osoby. První, Ing. Eva Menšíková je v našem oboru vysoce kvalifikovaná a má 

mnohaletou praxi právě v oboru naší nově zakládané společnosti. Dalšími dvěma společníky 
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budou Tomáš Menšík a Gabriela Menšíková, kteří budou mít ve společnosti svoji majetkovou 

účast. Jednatelem společnosti bude Gabriela Menšíková. 

 

3.1.3 Volba místa podnikání 

Jako místo podnikání jsme si zvolili město Přerov, jelikož město známe a naskytla se 

možnost odkoupení části klientely zavedené přerovské správcovské společnosti, jejíž majitel 

odchází do důchodu. V obcích poblíž města Přerov se nachází bytové domy, které končící 

zemědělská družstva prodávají bývalým nájemníkům. I v těchto domech vznikají společenství 

vlastníků, která potřebují zajišťovat správu domu. 

Z nabídky pronájmu kanceláří ve městě Přerov jsme zvolili klidnější lokalitu, která se 

ale nachází v blízkosti centra města. Jedná se o přízemní prostory domu č.p. 1663/20 v ulici 

Bartošova v Přerově. Výhodou této adresy je krátká vzdálenost od autobusového i vlakového 

nádraží, v blízkosti kanceláře se nachází autobusová zastávka městské hromadné dopravy. 

Přímo u domu je možné krátkodobé parkování, velké neplacené parkoviště se nachází 200 

metrů od kanceláře. V těsné blízkosti je budova Magistrátu města Přerova, pošta, banka a řada 

obchodů a restaurací. V ulici sídlí i několik právních kanceláří a notář. Nevýhodou námi 

zvolené budovy je její vnější vzhled, který nepůsobí jako administrativní budova, lehce si jej 

klienti mohou splést s bytovým domem. Proto máme v plánu umístit na fasádu domu firemní 

poutač. 

Obrázek 3.1 Mapa okolí kanceláře 

        

Po 8.00-12.00    12.30-17.00 

 Út-Čt  8.00-12.00    12.30-16.00 

       Pá neúřední den  

(po předchozí dohodě kdykoliv) 

   

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

 

 

Úřední hodiny 
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3.1.4 SWOT analýza 

 

Silné stránky        Slabé stránky   

komplexnost nabízených služeb   delší doba pro zaučení zaměstnanců 

odborné znalosti a praxe    práce je časově velmi náročná 

osobní přístup ke klientům 

časová flexibilita, ochota přizpůsobit se 

cena služby je nižší než u konkurence 

 

Příležitosti        Hrozby   

zrušení Domovní správy města Přerova   zvýšení daní 

prodej městských domů do osobního vlastnictví  zdražení energií, benzínu 

neochota konkurence dojíždět ke klientům    

 

Hlavní předností naší společnosti bude individuální přístup ke klientům, který 

zohledňuje různé potřeby a požadavky jednotlivých společenství vlastníků. Chceme, aby naši 

zaměstnanci byli všestranní a dokázali uspokojit požadavky klientů, i když vyřízení 

požadavku není úplně v jejich kompetenci. Práce bytového správce je velmi časově náročná 

z důvodu zpracovávání velkého množství dokumentů a účetních dokladů. Zástupce správce  

se také účastní schůzí vlastníků v jednotlivých domech, které probíhají obvykle v odpoledních 

či večerních hodinách. 

 

3.1.5 Služby 

Naše služby budou klienti využívat, protože složité problematice sami nerozumí, museli 

by vyvinout velkou aktivitu k tomu, aby si nastudovali odpovídající právní předpisy, což je 

velmi časově náročné. Jelikož je správa domů upravená zákonem, souvisí s tím mnoho 

povinností pro vlastníky domů. Zaručujeme komplexní služby pro společenství a vyřešíme 

jakýkoliv problém, který se týká správy a údržby domu. Vzhledem k tomu, že se každý rok 

legislativa mění, je potřebné zdokonalovat odborné znalosti v oblasti správy domu. Pro 

klienty by to bylo časově, administrativně i finančně náročné, proto raději využijí našich 

služeb. 
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3.1.6 Charakteristika trhu 

Naše společnost se bude zaměřovat na majitele bytů jakékoliv věkové skupiny. Naši 

klienti nebudou segmentováni jiným kritériem. Klienti bytové správy požadují  

na komplexnost služeb a samozřejmě na jejich vysokou kvalitu. Komplexnost služeb značí, že 

klienti se ve své podstatě nemusí o nic starat. Kvalitou našich služeb se rozumí rychlé řešení 

jejich požadavků, spolehlivost, přesnost, srozumitelnost a to od nás zákazníci očekávají. Naše 

služby budeme prezentovat prostřednictvím návštěv jednotlivých domů na schůzích vlastníků 

nebo individuálních schůzkách s jednotlivými vlastníky bytů a hlavně prostřednictvím naší 

kanceláře. To, že jsme schopni naše klienty navštívit v místě bydliště, je velká výhoda oproti 

naší konkurenci. Služby spojené se správou poskytujeme domu jako celku, ale jsme schopni 

zabezpečit požadavky i jednotlivých vlastníků týkající se oprav bytu či jednání s úřady.  Cena 

služeb konkurence se v Přerově pohybuje s rozdílem maximálně třiceti korun za jednu 

bytovou jednotku a měsíc, tudíž naše cena by se od konkurence neměla výrazně lišit.  

Ve městě  Přerově, který má necelých 50 000 obyvatel, působí pět správcovských firem, 

z toho tři jsou ze soukromého sektoru. Rozmezí ceny všech konkurentů se pohybuje mezi 

170-200 korunami za bytovou jednotku a měsíc. Cenu služeb může ovlivnit i skutečnost, že 

někteří správci nabízené specifické služby zpoplatňují individuálně. Výhoda soukromých 

přerovských správců spočívá v časové flexibilitě zaměstnanců. Pokud klient přijde 

s jakýmkoliv požadavkem, zaměstnanci soukromého sektoru jsou schopni požadavek vyřídit, 

i když není v jejich pracovní náplni. Naopak u nesoukromých zprostředkovatelů bytové 

správy pracuje mnohem více zaměstnanců a každý se zaměřuje na úkoly pouze ze svého 

úseku práce. Například v soukromé firmě účetní zvládne zabezpečit požadavek klienta, který 

spadá do kompetencí bytového technika, který zrovna bude mimo kancelář. Soukromé 

společnosti zaměstnávají přibližně čtyři až pět zaměstnanců, nesoukromé potom minimálně 

deset. Z pohledu zaměstnavatele to bereme jako výhodu, avšak z pohledu trhu pracovních 

příležitostí jako nevýhodu. 

3.1.7 Propagace 

Pro společnost je důležité, aby se dostala do povědomí potenciálních klientů různými 

způsoby propagace. V dnešní době mladší generaci zaujmou hlavně kvalitně a přehledně 

zpracované webové stránky a reklama na internetu. Starší generaci je vhodné oslovit formou 

letáčků, informačních brožur a inzerátů v místním tisku. Informace o nabízených službách by 

měly být prezentovány stručnou, jasnou a přehlednou formou s možností osobního jednání  

za účelem zodpovězení případných dotazů ze strany klienta.  Pro společnost je důležité mít 
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zpracovanou přehlednou nabídku v elektronické i tištěné podobě pro případné zájemce, která 

je obsáhlejší a podrobněji popisuje nabízené služby. Formou reklamy chceme proniknout  

na trh a získat další klienty a ty si potom udržet naší odborností, kvalitou a ochotou. Věříme,  

že zaujmeme i vlastníky bytů z okolí Přerova, jejichž byty se prodávají do soukromého 

vlastnictví, avšak naším cílem je ukázat vlastníkům přerovských bytů, že dokážeme být lepší 

než konkurence.  

3.1.8 Vedení organizace 

Pro poskytování komplexních služeb správy domu bude potřebovat Bytová správa 

Přerov, s.r.o. profese technického a ekonomického zaměření. Technickou stránku správy by 

měl vykonávat pracovník, který vystudoval střední případně vysokou školu technického 

zaměření. Náplní práce bytového technika bude zajišťování opravy domů, revize, organizovat 

rekonstrukce a technické zhodnocení domů. Měl by být i manuálně zručný, schopný číst 

technickou výkresovou dokumentaci. Samozřejmostí je komunikativnost a schopnost jednat 

s lidmi, řešit krizové situace vzniklé při haváriích v domech. Pro ekonomickou oblast je třeba 

dva zaměstnance – administrativního pracovníka a účetní s ekonomickým vzděláním. 

Nutností je znalost podvojného účetnictví a práce se základními počítačovými programy jako 

je Microsoft Excel a Word. Náplní práce administrativního pracovníka bude vyřizování běžné 

korespondence, emailových zpráv a komunikace s úřady. Administrativní pracovník bude 

zaměstnán pouze na dohodu o provedení práce. Účetní bude zpracovávat veškeré účetní 

doklady, bude vést mzdovou agendu a evidenci předpisů a úhrad za služby spojené 

s bydlením včetně vyhotovení vyúčtování služeb. Práci v celé společnosti bude zaštiťovat 

manažerka podniku, která bude odpovědným zástupcem pro vázanou živnost. Jejím úkolem 

bude zabezpečovat osobní kontakt s klienty formou účasti na schůzích vlastníků, kde bude 

prezentovat hospodaření konkrétních společenství. Musí mít přehled o finanční situaci 

každého SVJ, protože bude zajišťovat financování případných rekonstrukcí formou úvěrů  

a dotací. Jejím úkolem bude poskytovat i základní právní poradenství při zakládání SVJ, 

volbě statutárních orgánů či změně stanov apod. Je nadřízená všem zaměstnancům kanceláře 

a odpovědná za chod celé společnosti. 
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Obrázek 3.2 Schéma zaměstnaneckých pozic 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

3.1.9 Analýza rizik 

V oblasti podnikání bytové správy musíme počítat jak s riziky, která ovlivnit můžeme  

a na ty se musíme dostatečně připravit, tak s riziky neovlivnitelnými, kterým se těžko 

předchází. Mezi neovlivnitelná rizika můžeme zařadit například změny zákonů, které by 

mohly mít negativní dopad na výsledky našeho podnikání. Potom by se nám tato činnost již 

nevyplatila a museli bychom naše podnikání ukončit. Tato situace se jeví jako 

nepravděpodobná. Vzhledem k tomu, že máme kancelář pronajatou, může nastat situace,  

že nám majitel kanceláře zvýší nájem, což ovlivní naše provozní výdaje a budeme si muset 

hledat jiný pronájem. V oblasti našeho podnikání se může objevit nový konkurent, který 

přijde s lepšími službami nebo bude výrazně levnější, to může mít za následek odchod našich 

klientů. 

V naší oblasti podnikání jsou ovlivnitelná rizika spojená s činností lidského faktoru. 

Práci zaměstnanců můžeme ovlivnit jen částečně, například důkladnou kontrolou, ale naopak 

tímto narušíme důvěru v naše zaměstnance a budou se cítit při nadměrné kontrole nepříjemně 

a to pro práci není příznivé. I přesto je kontrola velice důležitá, hlavně v prvních měsících 

podnikání. Zaměstnanci se do své funkce musí adaptovat a to může chvíli trvat. Pokud  

by však zaměstnanec udělal závažnou chybu, může to ohrozit důvěru našich klientů, pověst 

společnosti a naši klienti mohou přejít ke konkurenci. Můžeme polemizovat o riziku vloupání, 

kterému předejdeme kamerovým zařízením, zaměstnanci se mohou rozhodnout odejít za lepší 

prací, proto musíme znát jejich požadavky na zaměstnání a průběžně s nimi rozebírat jejich 

připomínky a dělat vše pro to, aby byli v zaměstnání spokojeni. 

3.1.10 Finanční plán 

Vytvoření finančního plánu je důležitou součástí podnikatelského plánu. Ukazuje, jaká 

bude finanční struktura naší společnosti. Může nám ukázat, že naše podnikání nebude tak 
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ziskové jak jsme si mysleli. Součástí finančního plánu je určení zřizovacích nákladů, nákladů 

na zahájení činnosti a provozních nákladů, poté výnosů, vytvoření plánu výkazu zisku a ztrát 

a výkazu cash flow. Po vytvoření finančního plánu zjistíme, zdali náš podnik bude vykazovat 

zisk nebo ztrátu a jaký bude stav našich peněžních prostředků za rok 2016 a 2017. 

Zřizovací náklady 

Zřizovací náklady jsou náklady spojené se založením společnosti. Vynakládáme je ještě 

před vznikem společnosti, tzn. před zápisem do obchodního rejstříku. Jedná se o správní 

poplatky, kolky a platby za notářské služby. Zřizovací náklady byly celkem vyčísleny  

na 17 000 korun. 

Tabulka 3.1 Zřizovací náklady 

Zřizovací 

náklady   
Jednorázové náklady 

Notářské služby 

   

10 000 Kč 

Ohlášení živností 

   

1 000 Kč 

Zápis do OŘ       6 000 Kč 

    

17 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Náklady na zahájení činnosti 

Naším největším nákladem bude odkup části klientely zavedené správcovské 

společnosti, který nás bude stát 800 000 korun. 

Jelikož si kancelář pronajímáme, není potřeba investovat do nemovitosti. Kancelář je 

sice v dobrém stavu, ale je třeba ji přizpůsobit našim potřebám, tudíž zde musíme udělat 

několik drobných stavebních úprav, jako jsou rozvody elektřiny a rozvody internetu. Jako 

kompenzaci za tyto provedené stavební úpravy, jsme se dohodli s pronajímatelem, že první 

dva měsíce nám nebude účtován nájem. Do kanceláře pořídíme nábytek a koberce. 

V kanceláři je moderní kuchyňský koutek, proto nakoupíme pouze vybavení do kuchyňky. 

K naší činnosti budeme potřebovat výpočetní techniku, jako jsou počítače, tiskárna, 

kopírka a speciální software určený pro bytovou správu. Tento program umožňuje 

zpracovávat jednotlivé oblasti bytové správy, které musí být navzájem propojené. Jedná se  

o členskou evidenci, předpisy plateb, sledování jejich úhrad, fakturace, vyúčtování  
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a účetnictví. Dále je nutná evidence měřidel, sledování a plánování jejich výměn, sledování 

spotřeby vody a tepla. Důležitý je také nákup trezoru, protože budeme disponovat s hotovostí, 

trezor není potřeba velký a bude zabudován do skříně. Kamerový systém bude sloužit k tomu, 

abychom měli přehled o osobách, vstupujících do kanceláře. Budeme potřebovat jednu 

kameru, která bude nainstalována u vchodu do budovy a obrazovku, kterou umístíme do 

kanceláře. Mezi náklady „ostatní“ jsme zařadili kancelářské potřeby a venkovní označení 

kanceláře. Prvotní kancelářské potřeby jsme vyčíslili v těchto nákladech proto, že jejich 

pořízení považujeme za první investici do těchto potřeb. Budou to hlavně šanony, sešívačky, 

děrovačky, které nebudeme kupovat každý měsíc. Další dle potřeby zařadíme do provozních 

nákladů, jako např. kancelářské papíry, kancelářské sponky, psací potřeby. 

Tabulka 3.2 Náklady na zahájení činnosti 

Náklady na 

zahájení činnosti   
Jednorázové náklady 

Nákup klientely       800 000 Kč 

Stavební úpravy kanceláře 

   Úprava rozvodu elektřiny 

  

5 500 Kč 

Rozvod internetu 

   

2 000 Kč 

Malování 

   

6 000 Kč 

Celkem       13 500 Kč 

Vybavení kanceláře 

    Zátěžové koberce 

 

2ks 

 

4500 Kč 

Pracovní a počítačové stoly 3ks 

 

9 000 Kč 

Kancelářské židle 

 

3ks 

 

4 000 Kč 

Stůl do zasedací místnosti 

  

2 500 Kč 

Konferenční židle 

 

6ks 

 

4 800 Kč 

Policové skříně 

 

4ks 

 

4 400 Kč 

Šatní skříň 

   

2 500 Kč 

Vybavení kuchyňky 

   

2 800 Kč 

Stolní lampy 

 

3ks 

 

1 500 Kč 

Zabezpečovací zařízení-alarm 

  

2 500 Kč 

Kamerový systém (1 kamera+obrazovka) 8 500 Kč 

Trezor 

   

3 000 Kč 
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Celkem       50 000 Kč 

Výpočetní technika 

   

  

Stolní počítač 

 

2ks 

 

17 000 Kč 

Notebook 

   

9 000 Kč 

Stolní kalkulačky 

 

3ks 

 

1 800 Kč 

Mobilní telefon 

   

4 000 Kč 

Software 

   

58 000 Kč 

Tiskárna 

   

5 000 Kč 

Kopírka 

   

15 000 Kč 

Celkem       109 800 Kč 

Ostatní 

   

  

Kancelářské potřeby 

  

5 500 Kč 

Označení kanceláře 

   

1 500 Kč 

Celkem       7 000 Kč 

     NÁKLADY NA ZAHÁJENÍ ČINNOSTI CELKEM 980 300 Kč 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Mzdové náklady 

K našemu podnikání budeme potřebovat tři zaměstnance na hlavní pracovní poměr  

a jednoho pracovníka na dohodu o provedení činnosti. Během rozvoje společnosti další 

pracovníky potřebovat nebudeme, avšak není vyloučeno, že administrativní pracovník, který 

bude pracovat pouze na DPP, postupem času může pracovat na HPP. Předpokládáme, že  

na DPP zaměstnáme studenta, tudíž využijeme slevu na daních a není třeba za něj odvádět 

sociální a zdravotní pojištění. V tabulce jsou uvedeny mzdové náklady, které se v nejbližší 

době nebudou měnit. 

Tabulka 3.3 Mzdové měsíční náklady 

Hrubá mzda Odvody Mzdové náklady Zaměstnanec 

25 000 Kč 8 500 Kč 33 500 Kč Jednatel-smlouva 

17 000 Kč 5 780 Kč 22 780 Kč Byt. technik-HPP 

18 000 Kč 6 120 Kč 24 120 Kč Účetní-HPP 

7 000 Kč - 7 000 Kč Adm.prac.-DPP 
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67 000 Kč 20 400Kč 87 400 Kč CELKEM 

Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní náklady 

Provozní náklady budou rozděleny do stejné tabulky jako náklady mzdové. První dva 

měsíce je nám nájemné odpuštěno, z důvodu provedení stavebních úprav na naše náklady, 

v ostatních měsících budou provozní náklady konstantní. Jelikož nemáme žádný majetek, 

který je třeba odepisovat, odpisy se nás netýkají. Uvažovali jsme, že v prvním roce podnikání 

investujeme více peněz do reklamy a rozhodli jsme se stejnou částku do reklamy vložit  

i v následujícím roce. Letáčky se základními informacemi o společnosti a její činnosti budeme 

vkládat do poštovních schránek, případně umísťovat v domech na nástěnky. Využijeme místní 

tisk pro inzerci a městské informační brožury pro zviditelnění naší společnosti. Důležitou 

součástí reklamy je tvorba a údržba webových stránek. Za reklamu budeme platit měsíčně, 

tudíž se částky v jednotlivých měsících měnit nebudou. Platba za telefon i internet bude také 

konstantní. Zde jsme také vyčíslili již zmíněné kancelářské potřeby, tedy papír či archivační 

materiál. Do provozních nákladů jsme zahrnuli i poplatky spojené s vyřizováním 

korespondence.  

V měsíci květnu a červnu tedy nájem neplatíme, tudíž se provozní náklady po tyto dva 

měsíce rovnají 91 700 Kč. 

Tabulka 3.4 Provozní náklady od července 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Z

Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní 

náklady   
Měsíční provozní náklady 

Nájem včetně služeb 

  

8 000 Kč 

Mzdové náklady 

   

87 400 Kč 

Reklama 

   

2 000 Kč 

Telefon 

   

800 Kč 

Internet 

   

450 Kč 

Kancelářské potřeby 

  

700 Kč 

Poštovní poplatky       350 Kč 

Celkem 

   

99 700 Kč 
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3.1.11 Cena služeb 

Výše ceny našich služeb je dána úrovní ceny konkurenčních firem v Přerově. Ceny 

konkurentů se pohybují v rozmezí 170-200 korun za bytovou jednotku a měsíc. Jelikož 

budeme nabízet širší spektrum služeb, než nejlevnější konkurent, stanovíme si základní cenu 

na 185 korun za jednu bytovou jednotku a měsíc. Vzhledem k tomu, že si chceme naši 

odkoupenou klientelu udržet a jejich měsíční platba činila 185 korun za byt a měsíc, 

nemůžeme stanovit cenu vyšší. Cena za zpracování účetnictví pro živnostníky a malé 

organizace bude stanovena individuálně dle počtu měsíčně zpracovávaných dokladů. 

Předpokládáme průměrný měsíční příjem za jednu organizaci 5000 korun. 

3.1.12 Předpokládané výnosy 

Klientela, kterou jsme si zakoupili, obsahuje 600 bytových jednotek, tudíž nám vynese 

určité peněžní prostředky. Společnosti, kterým budeme zpracovávat účetnictví nebo daňovou 

evidenci, naše zakoupená klientela nezahrnuje. Předpokládáme, že v prvních čtyřech měsících 

našeho podnikání nezískáme žádné nové klienty. V září 2016 bychom mohli přijmout alespoň 

jednu firmu, které budeme zpracovávat účetnictví či daňovou evidenci. O měsíc později naše 

klientela vzroste o další společnost se zájmem o vedení účetnictví a navíc přibude jeden dům 

s 20-ti byty, kterým budeme obstarávat bytovou správu. Do konce roku 2016 zůstanou naše 

výnosy konstantní.  Za rok 2016 výnosy činí 934 100 Kč, tudíž nejsme za 12 měsíců plátci 

DPH, jelikož obrat naší společnosti nedosáhl částky 1 milion korun. 

Tabulka 3.5 předpokládané výnosy za rok 2016 

2016 Měsíční výnosy 

Květen 111 000 Kč 

Červen 111 000 Kč 

Červenec 111 000 Kč 

Srpen 111 000 Kč 

Září 116 000 Kč 

Říjen 124 700 Kč 

Listopad 124 700 Kč 

Prosinec 124 700 Kč 

Celkem 934 100 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Rok 2017 jsme si rozdělili na čtyři kvartály. V prvním kvartálu nabereme dvě účetní 

firmy na zpracovávání účetnictví nebo daňové evidence. V druhém kvartálu předpokládáme 

nárůst správy bytů o 20. Předpokládáme, že v třetím kvartálu nám přibude na správu jeden 

dům s 36 -ti byty a jedna firma, které budeme zajišťovat účetnictví. Poslední kvartál v roce 

2017 zůstane beze změn, tedy správu domu zajišťujeme 676 bytům a účetnictví 

zabezpečujeme pěti společnostem. V lednu 2017 obrat společnosti přesáhne 1 milion korun, 

dle zákona o DPH je naší povinností se registrovat k dani z přidané hodnoty. Výnosy za rok 

2017 by měly dosáhnout 1 421 208 Kč.  

Tabulka 3.6 Předpokládané výnosy za rok 2017 

2017 Základ daně DPH Výnosy 

1Q (Leden-Březen) 333 967 Kč 70 133 Kč 404 100 Kč 

2Q (Duben-Červen) 343 141 Kč 72 059 Kč 415 200 Kč 

3Q (Červenec-Září) 372 050 Kč 78 130 Kč 450 180 Kč 

4Q (Říjen-Prosinec) 372 050 Kč 78 130 Kč 450 180 Kč 

Celkem 1 421 208 Kč 298 452 Kč 1 719 660 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

  
  
3.1.12 Finanční zdroje 

Základní kapitál ve výši z 50% vloží Eva Menšíková, druhých 50% rovnoměrně vloží 

Gabriela Menšíková s Tomášem Menšíkem. Základní kapitál Bytové správy Přerov s.r.o. 

bude činit 100 000 Kč.  

Paní Ing. Eva Menšíková společnosti nabídla na zahájení podnikání společnosti 

poskytnout bezúročnou osobní půjčku ve výši 120 000 Kč. Tato půjčka bude splatná do pěti 

let. Pokud nevyužijeme finanční prostředky v plné výši, budou sloužit ke krytí neočekávaných 

výdajů. 

Vzhledem k předpokládané výši vstupních nákladů si Bytová správa Přerov, s.r.o. 

zvolila financovat náklady spojené se zahájením činnosti bankovním úvěrem.  

Na internetových stránkách jednotlivých komerčních bank jsme si zjistili, za jakých podmínek 

můžeme úvěr získat. Z jednotlivých variant jsme se rozhodli pro Komerční banku a.s., která 
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nabízí úvěry pro začínající podnikatele. Úvěr slouží k zahájení činnosti a výdaje s tím 

spojené. Výše úvěru byla stanovena na 1 000 000 Kč. Splatnost vypůjčené sumy je 60 měsíců 

při roční úrokové sazbě 9,05%.  Anuitní platbu jsme vypočítali na 257 426 Kč ročně, avšak 

jednotlivé roční splátky se budou lišit složením. V prvním roce splátka úvěru bude činit 

166 926 Kč a úroky 90 500 Kč. V roce druhém se splátka úvěru bude rovnat 182 033 Kč  

a zaplatíme 75 393 Kč za úroky. Celý úvěr splatíme za pět let a za úroky zaplatíme 287 130 

Kč.  

Anuitní platbu jsme si spočítali dle vzorce 2.1. 

 

                    Vzorec 2.1 – Výpočet anuitní platby (Dluhošová, 2011) 

 

 

(1+ 0.0905)
5 .

 0,0905 

A= 1000000 (1+ 0,0905)
5 

-1 

 

 

  

Tabulka 3.7  Výpočet  splátky úvěru a úroků. 

Rok 0. 1. 2. 3. 4. 5. 

Stav 

úvěru 1 000 000 Kč 833 074 Kč 651 041 Kč 452 534 Kč 236 062 Kč 0 Kč 

Splátka 

úvěru 0 Kč 166 926 Kč 182 033 Kč 198 507 Kč 216 472 Kč 236 062 Kč 

Úroky z 

úvěru 0 Kč 90 500 Kč 75 393 Kč 58 919 Kč 40 954 Kč 21 364 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3.8 zobrazuje počáteční stav majetku a jeho krytí. Základní kapitál byl 

společníky vložen na bankovní účet a bankovní úvěr byl připsán Komerční bankou také na 

účet společnosti. Osobní půjčka Ing. Evy Menšíkové byla vložena do pokladny. 

 

 

(1+ i)
T .

 i 

A= PVA (1+ i)
T 
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Tabulka 3.8 Počáteční rozvaha 

AKTIVA   PASIVA   

Oběžný majetek   Základní kapitál 100 000 Kč 

Finanční majetek   Cizí zdroje   

Pokladna 120 000 Kč Bankovní úvěr 1 000 000 Kč 

Bankovní účet 1 100 000 Kč Osobní půjčka  120 000 Kč 

Aktiva celkem 1 220 000 Kč Pasiva celkem 1 220 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jelikož už známe předpokládané náklady i výnosy, můžeme zpracovat plán zisku  

a ztráty v obou plánovaných letech. Výkaz zisku a ztráty slouží k zjištění, jakého 

hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované období. Tento výkaz vyjadřuje, zda 

podnik vykazuje za určité období zisk nebo ztrátu. 

Tabulka 3.9 Plánovaný výkaz zisku a ztráty k 31.12 2016 

Plán zisku a ztráty k 31.12 2016     

Náklady   Výnosy   

Zřizovací náklady 17 000 Kč Tržby 934 100 Kč 

Investiční náklady 980 300 Kč 

 

  

Provozní náklady 781 600Kč 

 

  

Úroky z úvěru 90 500 Kč     

Celkem 1 869 400 Kč Celkem 934 100 Kč 

Výsledek hospodaření -935 300 Kč     

 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce 3.9 můžeme vidět, že podnik bude zřejmě vykazovat ztrátu ve výši 935 300 

Kč. S takovou ztrátou jsme počítali, je dána výší nákladů na zahájení činnosti, a proto jsme  

si opatřili úvěr na tyto náklady ve výši 1 000 000 Kč. 

Plán výkazu zisku a ztráty jsme vytvořili i pro rok 2017. V tomto roce již se nás 

netýkají náklady na zahájení činnosti ani náklady zřizovací. 
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Tabulka 3.10 Plánovaný výkaz zisku a ztráty k 31.12 2017 

Plán zisku a ztráty k 31. 12. 2017     

Náklady   Výnosy   

Provozní náklady 1 196 400 Kč Tržby 1 421 208 Kč 

Úroky z úvěru 75 393 Kč     

Celkem 1 271 793 Kč Celkem 1 421 208 Kč 

VH před zdaněním 149 415 Kč     

Daň 28 389 Kč 

 

  

VH po zdanění 121 026 Kč     

Zdroj: vlastní zpracování 

Na plánu výkazu zisku pro rok 2017 můžeme pozorovat, že společnost vykazuje zisk 

oproti předchozímu roku, tudíž můžeme říct, že se podniku začíná dařit. Pokud to takhle 

půjde dál a společnost bude získávat i další klienty, bude podnik dále ziskový. Budeme si 

moci pořídit novější technologie, nabízet více pracovních míst. Do budoucna bychom chtěli, 

aby společnost zakoupila firemní automobil, aby se zaměstnanci mohli dopravovat za klienty 

pohodlněji. 

Posledním výkazem, který je nutnou součástí účetní uzávěrky je výkaz Cash flow. 

Tento výkaz nám dává přehled o peněžních tocích společnosti. Podává informace o příjmech 

a výdajích společnosti. Údaje jsou v Kč. 

Tabulka 3.11 Plánovaný výkaz cash flow pro rok 2016 

Plán výkazu 

cash flow za 

rok 2016                 

  Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

PSPP 1 220 000 Kč 220 548 Kč 218 396 Kč 208 244 Kč 198 092 Kč 192 940 Kč 192 488 Kč 196 036 Kč 

Příjmy 111 000 Kč 111 000 Kč 111 000 Kč 111 000 Kč 116 000 Kč 124 700 Kč 124 700 Kč 124 700 Kč 

Zřizovací 

výdaje 17 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Investiční 

výdaje 980 300 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Provozní 

výdaje 91 700 Kč 91 700 Kč 99 700 Kč 99 700 Kč 99 700 Kč 99 700 Kč 99 700 Kč 99 700 Kč 

Splátka úvěru 21 452 Kč 21 452 Kč 21 452 Kč 21 452 Kč 21 452 Kč 21 452 Kč 21 452 Kč 21 452 Kč 

Výdaje celkem 1 110 452Kč 113 152 Kč 121 152Kč 121 152 Kč 121 152 Kč 121 152 Kč 121 152 Kč 121 152 Kč 

Cash flow - 999 452Kč - 2 152 Kč - 10 152 Kč -10 152 Kč - 5 152Kč 3 548 Kč 3 548 Kč 3 548Kč 

KSPP 220 548Kč 218 396 Kč 208 244 Kč 198 092 Kč 192 940 Kč 196 488 Kč 196 036 Kč 199 584 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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V tabulce můžeme vidět, že prvních pět měsíců je pohyb peněžních prostředků záporný, 

ale stavy peněžních prostředků vykazují vždy kladnou hodnotu.  Jelikož by se v roce 2017 

náklady výrazně měnit neměly, ale tržby by měly vzrůstat, Cash flow by mělo také růst  

a neměli bychom se dostat do záporných čísel. 

3.1.12 Shrnutí 

Po vytvoření plánu výkazu zisků a ztrát jsme schopni určit, jak se náš bude v roce 2016 

a 2017 vyvíjet. Společnost bude založena v květnu roku 2016 a do konce tohoto roku vytvoří 

ztrátu, která však je způsobena vysokými náklady na zahájení činnosti. Tato ztráta bude 

hrazena z úvěru. V roce 2017 lze předpokládat, společnost bude vytvářet zisk a povede  

si velice dobře. Pokud bude podnik získávat v dalších letech nové klienty, tržby vzrostou, zisk 

se také zvýší a podnik bude nadále úspěšný. 

Pomocí výkazu cash flow jsme schopni určit, kolik peněžních prostředků bude podnik 

potřebovat. Hodnota peněžních toků v prvních pěti měsících je záporná, jelikož klientela, 

kterou jsme zakoupili, není schopna nám přinést tolik peněz, aby se příjmy vyrovnaly 

výdajům. Jakmile získáváme nové klienty, příjmy rostou a dostávají se do kladných hodnot, 

tak se děje v šestém měsíci našeho podnikání, tedy v měsíci říjnu. Stavy peněžních prostředků 

jsou vždy kladné, díky získanému bankovnímu úvěru, ale také díky zvyšujícím se tržbám. 

Předpokládáme, že trend pohybu peněžních prostředků bude nadále rostoucí a přinese 

společníkům stále vyšší zisk. 

3.2 Postup založení společnosti s ručením omezeným 

Dne 5. 2. 2016 se u notáře konala schůze všech společníků a jednatelů zakládané 

společnosti. Předmětem jednání bylo sepsání společenské smlouvy. Společenská smlouva 

obsahuje název společnosti, sídlo, předmět podnikání, určení společníků a jednatelů a správce 

vkladu, výše a způsob splacení vkladu a určení základního kapitálu. Jmenováni byli dva 

jednatelé a to paní Gabriela Menšíková a pan Petr Novák, společníci Ing. Eva Menšíková, 

Tomáš Menšík a Gabriela Menšíková se jmenováním jednatelů souhlasili. Oba jednatelé zde 

podepsali čestné prohlášení jednatele (viz. Příloha 2). Správcem vkladu se stal jeden  

ze společníků Tomáš Menšík a také zde podepsal prohlášení správce vkladu (viz. Příloha 3). 

Základní kapitál byl stanoven na 100 000 Kč, peníze budou splaceny v hotovosti.  

Naše činnost podniku se řadí do živností volných i vázaných. Podle živnostenského 

zákona bude předmětem podnikání výroba obchod a služby neuvedené v příloze 1-3, dále 
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bude společnost provozovat realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí, tyto činnosti 

spadají do živností volných. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence patří do živností vázaných, tudíž budeme potřebovat odpovědného zástupce pro tuto 

živnost.  Tato osoba musí splnit několik podmínek. Buď musí mít vysokoškolské vzdělání a 3 

roky praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe, střední vzdělání s maturitní 

zkouškou a 5 let praxe, osvědčení o rekvalifikaci nebo jiná doklad o odborné kvalifikaci pro 

příslušnou činnost a 5 let praxe v oboru. Odpovědným zástupcem naší společnosti bude paní 

Ing. Eva Menšíková, vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Bratislavě a v činnosti 

našeho podnikání má 10 let praxe. Je nutné podepsat prohlášení odpovědného zástupce (viz 

Příloha 4). Jelikož bylo potřeba podpisy ověřit, přibudou nám náklady na ověření, které budou 

připočítány k celkové částce za notářské služby. 

Společenská smlouva byla tedy dne 5. 2. 2016 podepsána, byly doloženy a podepsány 

potřebné dokumenty a došlo k založení společnosti s ručením omezeným. Za poskytnuté 

notářské služby bylo potřeba zaplatit 10 000 Kč. 

 V ten samý den jsme šli do banky založit bankovní účet. Zvolili jsme GE money bank, 

která nám poskytla vedení účtu zcela zdarma. Na tento účet jsme vložili vklady v poměru 

50% Ing. Eva Menšíková (50 000 Kč), 25% Gabriela Menšíková (25 000 Kč) a druhých 25% 

(25 000 Kč) Tomáš Menšík. Po složení peněžních prostředků, banka nám na požádání vydala 

potvrzení o splacení vkladu. Potvrzení budeme dokládat při zápisu do obchodního rejstříku. 

Na 8. 2. 2016 jsme se naplánovali s majitelem kanceláře jednání za účelem pronájmu 

kanceláře. Majitel nám podepsal souhlas s umístěním sídla společnosti (viz Příloha 5). 

Prostory pro kancelář se nachází na ulici Bartošova 20 v Přerově. 

O den později tedy 9. 2. 2016 jsme si sjednali schůzku na živnostenském úřadě  

v Přerově k vyřízení živností. Jako první jsme podali vyplněný jednotný registrační formulář 

pro právnickou osobu (viz. Příloha 6), jehož přílohou je formulář předmět podnikání (viz. 

Příloha 7), který slouží k uvedení specifikací volných živností, které se nezapisují  

do obchodního rejstříku a také formulář s vybranou volnou živností (Příloha 8). Doložili jsme 

společenskou smlouvu (viz. Příloha 1), souhlas s umístěním sídla společnosti a ověřený výpis 

z katastru nemovitostí majitele kanceláře. Prohlášení odpovědného zástupce s ověřeným 

podpisem jsme doložili společně s jeho vysokoškolským diplomem a potvrzení o vykonání 

praxe. Výpis z rejstříku trestů přikládat nemusíme, pracovnice živnostenského úřadu má 

možnost si jej zajistit.  Za nahlášení živností jsme zaplatili poplatek 1 000 Kč. Následuje 
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čekací lhůta pěti dní do zapsání do živnostenského rejstříku. Jakmile jsme do živnostenského 

rejstříku zapsáni, dostaneme potvrzení o zapsání do živnostenského rejstříku. 

Dalším potřebným krokem ke vzniku společnosti je zápis do obchodního rejstříku. 

Jelikož jsme již zajistili všechny potřebné dokumenty, pro zapsání společnosti do 

obchodního rejstříku, můžeme podat návrh na zapsání. Vyplnili jsme dne 27. 3. 2016 na 

webových stránkách www.justice.cz inteligentní formulář neboli návrh na zápis do OŘ (viz. 

Příloha 9). Doložili jsme také společenskou smlouvu, prohlášení správce vkladu, výpis  

z živnostenského rejstříku, souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla společnosti, 

ověřený výpis z katastru nemovitostí a ověřené čestné prohlášení jednatelů.  Výpis rejstříku 

trestů opět přikládat nemusíme.  

Vygenerovaný návrh na zápis do OŘ opatřený ověřeným podpisem navrhovatele, 

kolkem v hodnotě 6000 Kč a všechny potřebné přílohy jsme dne 29. 3. 2016 zanesli  

na podatelnu krajského soudu v Olomouci. Na zápis do obchodního rejstříku jsme čekali pět 

dní.  

Dne 11. 4. 2016 došlo k usnesení o zápisu do obchodního rejstříku a od rejstříkového 

soudu nám dorazilo na adresu sídla společnosti rozhodnutí o zápisu a identifikační číslo 

(IČO).  

Dnem zápisu do obchodního rejstříku tedy 11. 4. 2016 oficiálně společnost Bytová 

správa Přerov, s.r.o. vzniká. 

25. 4. 2016 byla společnosti přidělena datová schránka, která slouží ke komunikaci  

s úřady. 

Společnost Bytová správa Přerov, s.r.o. dne 2. 5. 2016 zahajuje svoji podnikatelskou 

činnost a v tento den se registruje na finančním úřadě v Přerově, přihlášku k registraci 

zašleme přes datovou schránku (viz. Příloha 10).  Na základě přihlášky bude společnosti 

přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ).  

Do 3 měsíců ode dne vzniku společnosti jsme svolali valnou hromadu za účelem 

schválení činností realizovaných před vznikem společnosti a za účelem jejího založení. 

Předseda valné hromady předložil sepsané všechny činnosti, které byly vykonány před 

vznikem společnosti. Valná hromada se všemi činnostmi souhlasila a společnost za ně 

převzala odpovědnost. 
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Souhrn všech dokumentů potřebných k založení společnosti 

Založení společnosti: 

 společenská smlouva (Příloha 1) 

 prohlášení správce vkladu (Příloha 3) 

 čestné prohlášení jednatelů (Příloha 2) 

 prohlášení odpovědného zástupce (Příloha 4) 

  

 Živnostenský úřad: 

 jednotný registrační formulář (Příloha 6) 

 společenská smlouva (Příloha 1) 

 souhlas majitele nemovitosti se sídlem společnosti (Příloha 5) 

 výpis z katastru nemovitostí (není v příloze) 

 prohlášení odpovědného zástupce (Příloha 4) 

 formulář o předmětu podnikání (Příloha 7) 

 doklad o odborné způsobilosti (není v příloze) 

Krajský soud: 

 návrh na zápis do obchodního rejstříku (Příloha 9) 

 společenská smlouva (Příloha 1) 

 prohlášení správce vkladu (Příloha 3) 

 potvrzení o splacení vkladu bankou (není v příloze) 

 výpis z živnostenského rejstříku (není v příloze) 

 čestné prohlášení jednatelů (Příloha 2) 

 souhlas majitele nemovitosti se sídlem společnosti (Příloha 5) 

 výpis z katastru nemovitostí (není v příloze) 

Finanční úřad: 

 přihláška k registraci (Příloha 10) 

Tabulka 3.12 - Jednotlivé kroky založení společnosti s ručením omezeným 

ÚKON DATUM 

Podpis společenské smlouvy 5. 2. 2016 

Složení základního kapitálu 5. 2. 2016 

Souhlas se sídlem 8. 2. 2016 

Ohlášení živností 9. 2. 2016 

Podání návrhu na zápis do OŘ 27. 3. 2016 
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Zápis do OŘ 11. 4. 2016 

Zahájení podnikání a registrace na finančním 

úřadě 2. 5. 2016 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Závěr 

Úkolem této práce bylo založení a zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným, 

vypracování podnikatelského plánu včetně naplánování příjmů, výdajů a výnosů a nákladů 

pomocí výkazu cash flow a výkazu zisku a ztráty. Cílem bylo hlavně založit společnost 

s ručením omezeným včetně všech potřebných dokumentů k založení podniku.  

Vybrána byla společnost s ručením omezeným a oborem podnikání je bytová správa. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, důvodem výběru této oblasti podnikání je potřeba bytových 

správců s narůstajícím počtem majitelů bytových jednotek. Bytová správa není činností 

jednorázovou a nezáleží na spontánním rozhodnutí zákazníka, zda službu zakoupí či ne. 

Pokud se stane klientem bytové správy, bude služba dlouhotrvající a za službu budou platit 

měsíčně, a to společnosti zaručí stálé příjmy. 

Bakalářská práce byla rozdělena na dvě hlavní části a to teoretickou a praktickou. 

Teoretická část obsahuje základní pojmy spojené s podnikáním a dále se zaměřuje na malý  

a střední podnik, jeho členění, výhody a nevýhody. Je zde popsáno jaká se nabízí podpora 

malým a středním podnikům a jak jsou malé a střední podniky pro trh práce či tvorbu HDP 

v České republice, ale i Evropskou unii důležité. Další úsek této práce byl věnován 

podnikatelskému plánu, jeho struktuře, základním pravidlům pro tvorbu, ale i účelu. 

Podnikatelský plán je důležitou součástí při zakládání podniku. Pomáhá začínajícím 

podnikatelům ujasnit si, co vše je k zahájení podnikání potřeba, jaké náklady a výnosy může 

společnost během své činnosti očekávat a jestli má smysl v daném oboru podnikat. Poslední 

kapitola teoretické části se zabývá formami podnikání jak v České republice, tak v Evropské 

unii. Jsou zde uvedeny základní informace o jednotlivých druzích společností, ale také 

nejvýznamnější rozdíly mezi jednotlivými formami. Nakonec je zde vybrána nejvhodnější 

varianta pro založení společnosti při námi daných podmínkách, porovnání výhod a nevýhod 

jednotlivých druhů forem podnikání. Vybrána byla společnost s ručením omezeným, díky 

nízkému kapitálu potřebného k založení společnosti a neručíme vlastním majetkem za 

závazky společnosti. 

Praktická část byla věnována samotnému založení společnosti s ručením omezeným. 

První úsek obsahuje podnikatelský plán, ve kterém jsou základní informace o zakládané 

fiktivní společnosti, popis místa, kde bude společnost provozovat své podnikání, ale také 

analýza konkurence v oboru bytové správy a další části marketingového mixu. Byly zde 

znázorněny jednotlivé předpokládané náklady a výnosy, z nich potom plánovaný výkaz zisku 
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a ztráty a také výkaz cash flow. Bylo zjištěno, že společnost v prvním roce bude vykazovat 

ztrátu, kvůli vysokým nákladům na zahájení společnosti, a ty budou kryty z úvěru. V dalších 

letech by se společnosti mělo čím dál více dařit a měla by dále vykazovat zisk. Stěžejní 

kapitolou praktické části bylo samotné založení společnosti s ručením omezeným včetně 

časové návaznosti a vyplnění všech potřebných formulářů k založení společnosti. Je zde 

popsáno založení podniku krok po kroku, jaké formuláře je nutno zanést a co doložit  

na jednotlivé úřady. Všechny formuláře a dokumenty jsou doloženy v přílohách. 

Cíle vytyčené v úvodu byly splněny a zpracování této práce mi dalo obecný přehled  

o založení společnosti s ručením omezeným, což jednou v životě určitě zúročím. Vyplněním 

všech formulářů a zpracování potřebných dokumentů pro založení společnosti, jsem zjistila, 

že pro člověka, který dokumenty vyplňuje poprvé, to nebude lehkou záležitostí. Založení 

společnosti s ručením omezeným v České republice je celkově časově náročné, protože je 

nutné vyplnit spoustu formulářů, vytvořit několik dokumentů a ověřit většinu podpisů. Po 

finanční stránce jednorázová investice na založení společnosti se pohybuje kolem 17 000 Kč, 

tudíž je potřeba, aby začínající podnikatel měl nějaké finanční prostředky k dispozici, protože 

základní kapitál, který je u společnosti stanoven na 1 Kč, není jediným výdajem, než 

společnost vůbec vznikne. Věřím, že inovace půjdou stále vpřed a jednou bude možné vše 

poslat přes internet. 
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6 Seznam zkratek 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

EU – Evropská unie 

ČEB – Česká exportní banka 

ČR – Česká republika 

ES – Evropská společnost 

SCE – Evropská družstevní společnost 

S.R.O. – Společnost s ručením omezeným 

A.S. – Akciová společnost 

V.O.S. – Veřejná obchodní společnost 

K.S – Komanditní společnost 

SVJ – Společenství vlastníků jednotek 

PO – Právnická osoba 

DPP – Dohoda o provedení práce 

HPP – Hlavní pracovní poměr 

VH – Valná hromada 

IČO  - Identifikační číslo  

DIČ – Daňové identifikační číslo 

OŘ – Obchodní rejstřík 

CF – Cash flow 

VZZ – Výkaz zisku a ztráty 

PSPP – Počáteční stav peněžních prostředků 

KSPP – Konečný stav peněžních prostředků 
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