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Úvod 

 

 Hodně jsem váhala nad tématem pro svou bakalářskou práci. Všechna témata měla svá 

pro a proti a nevěděla jsem, na základě čeho se mám rozhodnout. Nakonec jsem zvolila téma 

„Malý a střední podnik,“ které mě zajímá a které je v současné době velmi diskutovatelné. 

Malé a střední podniky jsou dnem ode dne stále více podporovány nejen státem, ale 

i Evropskou unií. Jinak řečeno v soukromých podnicích vidí Evropa budoucnost.  

 U nás v rodině se podnikání nikdo nevěnuje, možná proto je téma „Malý a střední 

podnik“ pro mě výzvou. Vyzkoušet si, co to všechno obnáší a možná někdy v budoucnu 

aplikovat do praxe. Už vím, že pokud existuje v hlavě nápad a prostředky k uskutečnění 

nápadu, není potřeba váhat. Podnikání mě od jisté doby láká. Lidé jsou odkázáni sami 

na sebe, platí zde rčení, jaké si to uděláš, takové to máš. Založení vlastního podniku vyžaduje 

zodpovědnost, která visí na majiteli podniku a je jen na něm, jak se k dané situaci postaví. 

Určitý um řešit a hlavně vyřešit sebevětší problém vypovídá o podnikateli, zda je takový 

způsob vydělávání peněz pro něj to pravé. Není totiž zaručeno, že má každý předurčenou 

slibnou kariéru úspěšného podnikatele. Během vypracovávání tématu jsem se ledaco 

dozvěděla, o dané problematice jsem se snažila nastudovat co nejvíce informací. Jak to bývá 

už ve všem, praxe je jiná než teorie, ale existuje mezi nimi spojitost a úzká návaznost. 

Teoretické znalosti jsou základem pro seberealizování se v reálném světe. 

 V mé práci jsem se zaměřila na teoretická východiska, o kterých je třeba vědět a z nich 

posléze vycházet. Vytyčila jsem základní pojmy, rozlišení jednotlivých podnikatelských 

subjektů, kritéria malého a středního podniku, výhody a nevýhody podnikání. Po osvojení si 

teoretických zásad a pojmů jsem rozebrala postup založení své fiktivní společnosti. Předmět 

podnikání, jenž jsem si vybrala, jsem volila na základě svých zájmů, potřeb obyvatel města 

Ostravy a možností, které mi město nabízí. Ostrava je město, ve kterém v rámci produktů 

a služeb takřka nic nechybí, otázkou však zůstává, čeho je zde nedostatek, sledovat vývoj 

trendů a na to se zaměřit. Veškerý popis materiálních a finančních možností, konkurence 

a požadavků ze strany občanů jsem se snažila podrobně vymezit ve svém podnikatelském 

záměru. Ten má představovat podklad pro naplnění mého nápadu a učinit to nejlepší pro okolí 

a pro mne jako začínajícího podnikatele. 
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1. Teoretická východiska 
 

 

1.1 Smysl podnikání 

 

1.1.1 Kdo a jak může podnikat 
 
Ne jeden z nás se někdy zamyslel, jaké by bylo mít vlastní podnik. Proč nebýt ekonomicky 

nezávislý a soběstačný, nehledět na pevnou pracovní dobu a naplno se věnovat svému nápadu, 

který realizuje? Pouhá představa se jeví poněkud jednoduše. Ale rozhodne-li se někdo jít za 

svým snem, zjistí, že to obnáší mnohem více námahy a hlavně obětování času. Již samotné 

odhodlání pustit se do založení své společnosti stojí úsilí a skutečné přesvědčení o tom, že 

právě touto cestou se chceme vydat. Podnikání je svým způsobem výzvou, jelikož do jisté 

míry hraje důležitou roli povaha a ambicióznost člověka založit podnik, který bude fungovat a 

který získá prestižnost mezi lidmi. Jak tedy vystihnout toho pravého budoucího podnikatele? 

Ne nadarmo se říká, že podnikatelem se člověk rodí, nikoliv stává. Ve skutečnosti ovšem 

záleží na zkušenostech a schopnostech jedince. Pravdou je, že podnikat může každý, avšak je 

nutné odlišit ideu od příležitosti. 

 Při rozhodování o možnosti začít podnikat pomohou následující skutečnosti, které 

vystihují příležitosti pro budoucího podnikatele: 

- kontrolovat svůj osud, 

- odlišit se od většiny pevně firemně provázaných lidí, 

- plně rozvinout svůj potenciál s pocitem, že jej nikdo nezneužívá, 

- dosáhnout nadprůměrných zisků a zajistit si tak vysoký životní standard, 

- prospívat svému sociálnímu okolí a společnosti. [4] 

 
 

1.1.2 Pojem podnikání, podnikatel a podnik 
 
 
V rámci vymezení základních pojmů, které je třeba si objasnit, jsem čerpala z úplného znění 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.  

 Dle tohoto zákona se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 
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 Podnikatelem je rovněž podle tohoto zákona osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě 

jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

 Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 

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

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

účelu sloužit. 

  

1.1.3 Úspěšný start 
 

 Vzhledem k tomu, že podnikatel stojí před řadou rozhodnutí spojených s podnikáním 

a potýká se s nejednou problematickou záležitostí, měl by se zaměřit na jisté faktory, které nic 

nestojí, ale mohou do značné míry ovlivnit image firmy, včetně úspěšného začátku podnikání. 

Jejich formulace je následující. 

 Především se jedná o volbu správné, resp. vhodné právní formy podnikání, což v mé 

práci posléze rozeberu podrobněji. Mezi další neméně důležité faktory patří dobře zvolené 

jméno firmy s ohledem na předmět činnosti, krátkodobé podnikové cíle s ohledem na jejich 

reálnost, analýza trhu a tržních příležitostí, způsob realizace celého záměru – tzn. od vstupů, 

přes zdroje až po výstupy, porovnání záměru s konkurencí a v neposlední řadě také 

zhodnocení celého záměru ,,střízlivýma očima.“ [7] 

  

 

1.2 Vymezení právních forem podnikání 

 

1.2.1 Rozlišení fyzické a právnické osoby 
 

 Přemýšlíme-li nad zvolením právní formy podnikání, musíme zvážit jednotlivé 

možnosti, které nám jsou nabízeny. Ať už si zvolíme podnikat jako fyzická nebo právnická 

osoba, plynou z této činnosti jak práva tak povinnosti. Každá právní forma podnikání má svá 

specifika.  
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 Nyní objasním kdo je fyzickou osobou v podnikání. Je to osoba, resp. podnikatel 

podnikající na základě živnostenského oprávnění dle živnostenského zákona a dále osoba 

podnikající na základě jiného oprávnění dle jiných zákonů. 

 Pojem právnická osoba v sobě ukrývá více variant. V prvé řadě jsou to obchodní 

společnosti – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením 

omezeným a akciová společnost. Právnickou osobou jsou rovněž družstva a státní podniky. 

Obchodní společnosti a družstva upravuje obchodní zákoník a státní podniky zákon o státním 

podniku. 

 

 

1.2.2 Provozování živnosti 
 

 Takzvaně ,,podnikat na živnosťák“ je poněkud matoucí. Spousta lidí se domnívá, že 

toto označení se výhradně týká podnikání fyzických osob. A co právnické osoby, ty 

živnostenské oprávnění ke svému podnikání nepotřebují? Je tedy nutné uvést to na pravou 

míru. Takovéto oprávnění potřebuje dle živnostenského zákona - zák. č. 455/1991 Sb. 

k podnikání živnostenským způsobem každá osoba, tedy zcela logicky i osoba právnická. [24] 

 

 Živnost provozovaná FO nebo PO vyžaduje splnění podmínek dané již zmíněným 

živnostenským zákonem. Jsou to podmínky všeobecné: 

- plnoletost, tudíž dosažení 18 let věku, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost. 

Jsou činnosti, které vyžadují vedle splnění všeobecných podmínek také zvláštní podmínky. 

Zvláštními podmínkami je myšlena odborná a jiná způsobilost. 

  

 Není na škodu vysvětlit, co je provozování živnosti průmyslovým způsobem. Větší 

firmy provozující více činností si mohou zažádat o jednu živnost provozovanou průmyslovým 

způsobem. Toto oprávnění zahrnuje právo k provozování všech činností směřujících 

ke vzniku konečného výrobku nebo k poskytnutí služby. [19] 
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1.2.3 Volba právní formy 
 

 Právní forma podnikání specifikuje formu podnikání, pod kterou podnikatel vystupuje. 

Co je výhodou u jedné, je nevýhodou u druhé a naopak. Proto si budoucí podnikatel musí 

rozmyslet, která z právních forem je pro jeho podnikání ta nejlepší s ohledem na různá 

kritéria. Také každý obor činnosti má svá specifika, každý člověk má jiné představy o svém 

podnikání, o budoucnosti a dalším směřování své firmy apod. [5] 

 Z hlediska založení vlastní potenciální společnosti s ručením omezeným se nyní 

zaměřím na členění obchodních společností, jaký je mezi nimi rozdíl a v čem se konkrétně 

s. r. o. liší od ostatních obchodních společností. 

Než přistoupím k jednotlivému členění, uvedu dle obchodního zákoníku, co je to společnost. 

Obchodní společnost je PO založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských 

společenství či zákon jinak. Nestanoví-li zákon jinak, mohou být zakladateli společnosti a 

účastnit se na jejím podnikání osoby fyzické i právnické. 

 Společnosti dělíme na dvě základní skupiny: 

� osobní  -  veřejná obchodní společnost (veř. obch. spol., v. o. s.) 

    -  komanditní společnost (kom. spol., k. s.) 

� kapitálové -  akciová společnost (akc. spol., a. s.) 

    -  společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.) 

Zkratky uvedené v závorkách jsou možné způsoby označení názvu obchodní společnosti, 

neboli obchodní firmy. Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do OR. 

  

1.3 Charakteristické rysy obchodních společností 

 

1.3.1 Veřejná obchodní společnost 
 

 V. o. s. je typ osobní obchodní společnosti, kterou mohou založit alespoň dvě osoby. 

Za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem 

veřejné obchodní společnosti může být jen fyzická osoba splňující všeobecné podmínky 

provozování živnosti. Pokud je společníkem PO, vykonává práva a povinnosti její statutární 

orgán, popř. jím pověřený zástupce. Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou 

smlouvou. 
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 Tato společnost nemá zákonem předepsaný minimální základní kapitál, avšak vklady 

společníků mohou být zakotveny ve společenské smlouvě a společník je povinen svůj vklad 

splatit ve lhůtě v ní stanovené. 

 Zisk je rozdělen mezi společníky rovným dílem. Stejně tak v případě ztráty, kdy mají 

všichni společníci rovný podíl na hospodaření společnosti, není-li upraven podíl na zisku či 

ztrátě ve společenské smlouvě. 

 K jednání za společnost je oprávněn každý společník samostatně. Znamená to, že 

pravomoc statutárního orgánu mají všichni společníci, pokud není stanoveno ve společenské 

smlouvě jinak. 

 Mezi prioritní výhodu této právní formy patří fakt, že společnost nevyžaduje tvorbu 

základní kapitálu. Nevýhodou je ručení společníků celým svým majetkem solidárně 

za závazky společnosti, zákaz konkurence a v případě úmrtí, resp. zániku předposledního 

společníka automaticky zaniká celá veřejná obchodní společnost. 

 

 

1.3.2 Komanditní společnost 
 

 Komanditní společnost je zvláštní formou společnosti, jelikož jako jediná rozlišuje dva 

typy společníků. Jsou to komanditisté a komplementáři. Postavení komanditistů je vesměs 

odvozeno od společníků ve společnosti s ručením omezeným, ručí za závazky společnosti 

do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v OR. Komplementáři, jejichž postavení je 

stejné jako postavení společníků ve veřejné obchodní společnosti, ručí celým svým majetkem.  

 Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky 

provozování živnosti. Je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti 

spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popř. pověřený zástupce. 

K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni právě jen komplementáři. 

 Komanditista je povinen vložit do ZK společnosti minimálně 5 000 Kč, není 

oprávněn ze společnosti vystoupit a neplatí pro něj zákaz konkurence. 

 Rozdělení zisku na část pro komanditisty a část připadající komplementářům se určí 

na základě společenské smlouvy, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu. Komanditisté si svou 

část rozdělí v poměru svých splacených vkladů, komplementáři rovným dílem. V případě 

ztráty komplementáři se podílejí taktéž rovným dílem, komanditisté jen v případě ustanovení 

ve společenské smlouvě. 
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 Zanikne-li účast všech komanditistů, mohou se komplementáři dohodnout, že se k. s. 

mění bez likvidace na v. o. s. 

 Také zde uvedu klady a zápory vzniku společnosti této právní formy. Za výhodu 

společnosti je považována skutečnost, že není udělena povinnost tvořit základní kapitál a jak 

jsem již výše zmínila, komanditisté nemají zákaz konkurence. K nevýhodám společnosti se 

řadí ručení za závazky společnosti, které je omezené do výše svého nesplaceného vkladu 

komanditisty zapsaného v OR, naopak komplementář ručí za závazky společnosti neomezeně. 

Dále je znevýhodněn komanditista, který nemůže rozhodovat o obchodním vedení 

společnosti. [11] 

 

1.3.3 Akciová společnost 
 

 A. s. je společností, která má kapitál rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem a společník, 

v tomto případě akcionář, neručí za závazky společnosti. 

 Společnost může být založena jedním zakladatelem, jedná-li se o právnickou osobu, 

jinak dvěma a více zakladateli. Zakládají-li společnost dva či více zakladatelů, uzavřou 

zakladatelskou smlouvu. Jeden zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. 

 Základní kapitál má své dvě rozdílné výše. U společnosti založené s takzvaně veřejnou 

nabídkou akcií musí činit ZK alespoň 20 000 000 Kč, narozdíl od společnosti založené 

bez veřejné nabídky akcií, u níž je stanoven ZK ve výši alespoň 2 000 000 Kč. 

 Akciová společnost je povinna ze zákona tvořit orgány společnosti. Nejvyšším 

orgánem je valná hromada, která vyžaduje osobní účast akcionáře anebo v zastoupení 

na základě písemné plné moci. Tento orgán bude podrobněji popsán u společnosti s ručením 

omezeným, neboť je také povinna jej ze zákona tvořit. Dalším orgánem je představenstvo, 

které je statutárním orgánem a řídí tak činnost akciové společnosti. Rozhoduje v zásadě 

o všech záležitostech společnosti. Představenstvo má nejméně tři členy, to však neplatí, jde-li 

o společnost s jediným akcionářem. Třetím orgánem společnosti je dozorčí rada dohlížející 

na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. Dozorčí rada musí 

mít minimálně tři členy a jejich počet musí být dělitelný třemi. Dvě třetiny členů dozorčí rady 

volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti, a to v případě má-li společnost 

více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní 

pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem. 
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Funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout 5 let. Člen dozorčí rady nesmí být 

zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v 

obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 

 Tato společnost se nazývá akciová a to proto, že akcie tvoří základní kapitál 

společnosti. Akcie je majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se 

na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Základní 

členění akcií je na akcie prioritní a kmenové. Pouze stanovy musí určit jmenovitou hodnotu 

všech druhů akcií a součet těchto hodnot musí odpovídat výši ZK. 

 Akcionář jako majitel akcie se podílí na zisku společnosti, má právo na tzv. dividendu. 

Dojde-li ke zrušení a likvidaci společnosti, musí být jmenován valnou hromadou likvidátor a 

likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 

 Výhodou je, že akciová společnost je čistě kapitálovou společností a působí poměrně 

solidním vnějším dojmem, jelikož akciové společnosti bývají velkými společnostmi. 

Nevýhodou je zákonem stanovený vysoký základní kapitál a poměrně složité zakládání 

i působení společnosti. [10] 

  

 O akciích a vůbec o akciové společnosti lze napsat daleko více, ale mým úkolem je 

zaměřit se na společnost s ručením omezeným. Proto zde uvádím jen hlavní body a rozdíly 

mezi jednotlivými právními formami. 

 
 

1.4 Společnost s ručením omezeným 

 

1.4.1 Základní informace 
 

 Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenějším typem obchodní společnosti 

v České republice. Společnost může být založena jednou osobou na základě zakladatelské 

listiny, nebo dvěma avšak maximálně padesáti společníky, kdy je sepsána společenská 

smlouva. Společnost s ručením omezeným vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 
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1.4.2 Základní kapitál a vkladová povinnost 
 

 Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je tvořen vklady společníků. 

Minimální výše ZK s. r. o. je 200 000 Kč a výše vkladu společníka musí činit alespoň 

20 000 Kč, přičemž se každý společník může na společnosti účastnit jen jedním vkladem. 

Celková výše vkladů musí souhlasit s výší základního kapitálu společnosti. Vklady 

společníků mohou být peněžité i nepeněžité s tím rozdílem, že nepeněžitý vklad musí být před 

zápisem společnosti do OR splacen celý. Hodnotu nepeněžitého vkladu stanoví soudem 

určený znalec. U peněžitého vkladu postačí splatit 30 % z každého vkladu, ale celková suma 

peněžitých i nepeněžitých vkladů musí činit minimálně 100 000 Kč, než dojde k zápisu 

do OR. Celý vklad společníka musí být splacen ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, 

nejpozději však do 5 let od vzniku společnosti. Po dobu trvání společnosti nemohou 

společníci žádat vrácení vkladu. U založení s. r. o. jediným společníkem musí být ZK splacen 

v plné výši, tj. minimálně 200 000 Kč, aby společnost mohla být zapsána do OR. 

 

 

1.4.3 Ručení a práva společníků 
 

 Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

 Společník má právo podílet se na zisku, požadovat informace týkající se záležitostí 

chodu společnosti, nahlížet a kontrolovat účetnictví dokonce s přizváním daňového poradce. 

Společník má plné právo vyžádat ověření účetní závěrky auditorem.  

 

 

1.4.4 Orgány společnosti 
 

 Stejně jako akciová společnost, tak i společnost s ručením omezeným je povinna tvořit 

ze zákona jisté orgány. Jsou jimi valná hromada, jednatel popř. jednatelé a dozorčí rada jako 

jediný orgán, který je u  s. r. o. dobrovolný. 
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 Valná hromada společníků je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti jejího 

rozhodování spadají některé podstatné skutečnosti. Zejména se jedná o jmenování 

a odvolávání jednatelů, změny společenské smlouvy a stanov a schvalování účetní uzávěrky. 

Valná hromada může jmenovat i členy dozorčí rady v případě, kdy tento orgán společnost 

tvoří. Úplně první valná hromada, která se koná před vznikem společnosti se nazývá 

ustavující. Na ni dochází k podepsání společenské smlouvy a prohlášení správce vkladu. 

Valnou hromadu mohou svolat jednatelé, společník či dozorčí rada za jistých podmínek. 

Jednatel je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, jestliže zjistí přílišnou ztrátu 

a rovněž v případě zjištění, že se společnost dostala do úpadku. Společník má právo požádat 

jednatele o svolání valné hromady, pokud jeho vklad dosahuje alespoň 10 % základního 

kapitálu. Formou spolurozhodování společníka na valné hromadě se uskutečňuje jeho účast 

na řízení a kontrole. Právo svolání valné hromady dozorčí radou je upraveno ve společenské 

smlouvě. Jednatel je povinen termín a program valné hromady oznámit společníkům ve lhůtě 

nejméně 15 dnů předem písemnou pozvánkou. Valná hromada se musí konat minimálně 

jednou ročně. 

 

 Do funkce statutárního orgánu je volen valnou hromadou jeden nebo více jednatelů. 

Je-li jednatelů více je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, 

nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak, vůči třetím osobám je takové omezení 

neúčinné. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, podávání 

informací společníkům o záležitostech společnosti, vedení účetnictví, povinnosti vůči úřadům 

atd. Jednatel nesmí být členem dozorčí rady a pro jednatele platí zákaz konkurence. Jednatel 

odpovídá společnosti za škody způsobené v souvislosti s porušením svých povinností. 

 

 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, je nepovinný, zřídkakdy zřizovaný 

orgán společnosti s ručením omezeným. Dozorčí rada je volena valnou hromadou a musí být 

alespoň tříčlenná. 

 

 Vzhledem k tomu, že se v rámci vytvářeni orgánů společnosti setkáváme s pojmem 

zákaz konkurence, je na místě si stručně charakterizovat, co to je. Ve společnosti s ručením 

omezeným je zákaz konkurence upraven pro jednatele a členy dozorčí rady, kteří nesmí: 

� podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti 

ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, 

� zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
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� účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením 

za závazky společnosti nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo 

podobným předmětem podnikání, 

� vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu 

jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže 

jde o koncern. 

 

 Společenská smlouva může upravit zákaz konkurence jinak. V tomto směru obchodní 

zákoník u společnosti s ručením omezeným nedovoluje zákaz konkurence snížit, ale pouze 

rozšířit. Ze společenské smlouvy mohou vyplývat pro jednatele nebo členy dozorčí rady další 

omezení jejich činnosti. Společenská smlouva může kromě toho rozšířit zákaz konkurence 

i na společníky společnosti a stanovit rozsah, v jakém se jich týká. [26] 

 

 

1.4.5 Rozdělení zisku, rezervní fond 
 

 Společníci se podílejí na zisku určeném valnou hromadou k rozdělení v poměru svých 

obchodních podílů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. K výplatě zisku nelze použít 

základního kapitálu, rezervního fondu ani ostatních kapitálových fondů ani prostředků, které 

podle tohoto zákona, společenské smlouvy nebo stanov mají být použity k doplnění těchto 

fondů. 

 Společnost ze zákona tvoří rezervní fond, jehož výše je určena ve společenské 

smlouvě. Rezervní fond slouží k úhradě ztráty společnosti. Není-li rezervní fond vytvořen již 

při vzniku společnosti, má společnost povinnost jej vytvořit z čistého zisku vykázaného 

v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistého zisku dosáhla. Minimální výše je 

stanovena na 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty ZK. Tento fond se ročně 

doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % 

z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve společenské smlouvě nebo 

ve stanovách, nejméně však do výše 10 % ZK. 
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1.4.6 Zrušení, zánik a likvidace společnosti 
 

 Společnost se zrušuje dle úplného znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku: 

- uplynutím doby, na kterou byla založena, 

- dosažením účelu, pro který byla založena, 

- dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti o zrušení 

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

společnosti s likvidací, 

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

rozhodnutí nabude právní moci, 

- dnem uvedeným v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti, pokud dochází 

k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo 

v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato, 

- zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

 

 Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

 Při zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li společenská 

smlouva něco jiného. 

 

 

1.4.7 Výhody a nevýhody této právní formy 
 

 Výhoda spočívá v omezeném ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě 

minimálního základního jmění a malé administrativní náročnosti. Částečnou nevýhodou 

pro začínající podnikatele je v tomto případě nutnost vedení účetnictví, výše posunutá laťka 

v jednání s úřady a zisk na straně firmy je zdaněn daní z příjmů právnických osob. [12] 
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1.5 Jak vzniká společnost s ručením omezeným 

 

1.5.1 Centrální registrační místa a JRF 
 

 Založení a vznik společnosti jsou dva pojmy, které je podstatné odlišit a nepřisuzovat 

jim stejný význam. Vzniku společnosti, tj. zápisu do obchodního rejstříku, předchází její 

založení. Pro založení je nutné sepsání a podepsání společenské smlouvy (popř. zakladatelské 

listiny), složení základního kapitálu a ohlášení živnosti na živnostenském úřadě. Nyní se 

dostávám k upravené podobě založení společnosti s ručením omezeným. Od 1. 8. 2006 se 

zjednodušil princip ohlášení živnosti a zřizují se tzv. Centrální registrační místa (CRM) 

na příslušných živnostenských úřadech. Došlo tak k eliminaci administrativní náročnosti s tím 

spojené. Současně byl zaveden Jednotný registrační formulář (JRF), který je vypracován 

tak, aby byl co nejpřehlednější jak pro klienty CRM, tak pro následnou práci ze strany 

pracovníků CRM. 

 

 JRF nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit 

před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na: 

 

- živnostenském úřadě, 

- finančním úřadě, 

- příslušné správě sociálního pojištění, 

- úřadu práce, 

- zdravotní pojišťovně. 

 

Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily 

se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména 

identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny 

dotčené orgány. 

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem 

financí, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva 

základní typy JRF, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. 
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Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí: 

 

Ve vztahu k živnostenskému úřadu 

� Ohlášení živnosti 

� Žádost o koncesi 

� Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona 

� Žádost o zrušení živnostenského oprávnění 

� Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 

� Oznámení o přerušení provozování živnosti 

� Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou 

byloprovozování živnosti přerušeno 

 

 

Ve vztahu k finančnímu úřadu 

� Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby 

� Přihláška k registraci k dani z příjmů fyzických osob 

� Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 

� Přihláška k dani z nemovitosti 

� Přihláška k dani silniční 

� Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 

� Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny 

� Přihláška k dani z příjmů jako plátci: 

- daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

- daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně 

- zajišťující daň 

 

Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby 

� Přihláška k registraci k dani z příjmů právnických osob 

� Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 

� Přihláška k dani z nemovitosti 

� Přihláška k dani silniční 

� Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny 

� Přihláška k registraci - odštěpné závody a provozovny 
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� Přihláška k dani z příjmů jako plátci: 

- daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků 

- daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně 

- zajišťující daň 

 

 

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení 

� Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti OSVČ 

� Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ 

 

 

Ve vztahu k úřadu práce 

� Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO) 

 

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně 

� Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti. [9] 

  

 

1.5.2 Zavedená povinnost zveřejnění 
 

Nejrůznější novely vyhlášek, usnesení a předpisů se objevují čím dál častěji, aniž by je řada 

podnikatelů zpozorovala. Je třeba na některé změny upozornit a zmínit se o nich, protože 

i jedna malá chyba může mít nepříjemný dopad na podnikatele.  

 

 

Předpis č. 562/2006 Sb., částka 182, ze dne 22. 12. 2006 

 

 Obzvlášť chci upozornit na vyhlášku ze dne 8. prosince 2006, která pojednává 

o způsobu převedení listin do elektronické podoby, o způsobu nakládání s převedenými 

listinami a také o obligatorní elektronické podobě listin (vyhláška o digitalizaci obchodního 

rejstříku). 
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 Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění zákona č. 216/2005 Sb.: 

� § 1 Způsob převedení listin do elektronické podoby a způsob nakládání s převedenými 

listinami. 

(1) Způsobem převedení listin do elektronické podoby se rozumí jejich digitalizace, která se 

provádí prostřednictvím výpočetní techniky. Digitalizované listiny se uloží ve formátu 

Portable Document Format (přípona pdf) a zařadí se do databáze listin. 

(2) Po uplynutí 6 měsíců od provedení jejich digitalizace se listiny dále neuchovávají. 

� § 2 Obligatorní elektronická podoba listin . 

Listiny, které se zakládají do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu 

na zápis nebo změnu anebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku, se podávají pouze 

v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze 

rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče Compact 

Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 

měsíců od doručení je skartuje. 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. [27] 

 

 Podle ustanovení § 125 odst. 2 trestního zákona může být potrestán odnětím svobody 

na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem ten, kdo jiného 

ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis 

zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač 

je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen. Rovněž může být pode ust. § 125 odst. 3 

trestního zákona potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let ten, kdo způsobí činem 

uvedeným v ust. § 125 trestního zákona značnou škodu na cizím majetku nebo jiný zvlášť 

závažný následek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   20

1.6 Malý a střední podnik 

 

1.6.1 Proč právě MSP? 
 
 Malé a střední podniky (MSP) jsou hnací sílou podnikatelské sféry, růstu, inovací 

a konkurenceschopnosti. Prostřednictvím MSP dochází k vytváření nových pracovních míst, 

čímž jsou absorbováni nezaměstnaní, kteří chtějí pracovat. Tato skutečnost má více než 

důležitý význam pro evropské hospodářství. Od roku 2000 přijala Česká republika definici 

MSP dle Evropské Unie, jejíž kritéria budou níže uvedena v samostatné kapitole. Je nezbytné 

brát v úvahu zájmy malých a středních podniků na úrovni Společenství i členských států a 

zlepšovat prostředí, v němž tyto podniky působí. Česká republika neustále prochází přeměnou 

centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Podstatou je vytvoření funkčního tržního 

prostředí se stabilním soukromým sektorem. Od počátku 90. let docházelo k postupnému 

odstraňování bariér bránících rozvoji podnikání a vytvořily se základní předpoklady 

pro fungování trhu. 

 Podnikatelé patří ve společnosti k tzv. střední třídě, jejíž existence omezuje napětí 

a třecí plochy mezi bohatými a chudými a napomáhá tak k udržování sociálního smíru. 

 

 

1.6.2 Kritéria MSP dle EU 
 

 Aby mohl být podnik označen za malý nebo střední, musíme si nejdříve osvojit 

podmínky, které ukládá definice EU pro malé a střední podniky. Od 1. 1. 2005 nabyla 

platnosti nová definice malého a středního podnikání. Česká republika se tak přiklonila 

k doporučení Evropské komise a tudíž i k aktuální definici MSP platné v EU. Změna se 

promítla zejména ve zrušení platnosti údajů v Kč a jejich nahrazení hodnotami udávanými 

pouze v EUR. 

 

Střední podnik: 

- zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, 

- roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR, 

- celková hodnota aktiv nepřesahuje 43 mil. EUR. 
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Malý podnik: 

- zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, 

- roční obrat nepřesahuje 10 mil. EUR, 

- celková hodnota aktiv nepřesahuje 10 mil. EUR. 

 

Drobný podnikatel, tj. mikropodnik: 

- zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, 

- roční obrat nepřesahuje 2 mil. EUR, 

- celková hodnota aktiv nepřesahuje 2 mil. EUR.  

 

Čtvrtým kritériem pro MSP je míra propojenosti s jinými subjekty. Je tím míněna nezávislost 

podnikatele. Podnikatel je nezávislý tehdy, je-li max. 25% kapitálu nebo hlasovacích práv 

ve vlastnictví podniku nebo více podniků, které nesplňují definici MSP. [16] 

 

 Ačkoliv Evropská komise vyzývá k používání této definice jako reference, je pouze 

závazná v některých případech, např. pokud jde o státní podpory, provádění strukturálních 

fondů či programy Společenství. 

 

 

1.6.3 Podpora MSP 
 

 Tyto podniky bohužel často narážejí na nedokonalosti trhu, mají potíže při získávání 

kapitálu nebo úvěru, zejména v počáteční fázi. Jejich slabým místem je nedostatek vlastního 

kapitálu a jejich omezené zdroje mohou rovněž omezit přístup k novým technologiím nebo 

inovacím. MSP se potýkají s řadou problémů a nejtíživější je zřejmě problém financování. 

V případě České republiky dochází k systémové podpoře podnikání od vlády a odstraňují se 

chyby společenské transformace minulých let. Podpora malých a středních podniků patří 

k jedné z priorit Evropské komise v oblasti hospodářského růstu, vytváření pracovních 

příležitostí a hospodářské a sociální soudržnosti. 
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 Podpora je založená na následujících předpokladech a schopnostech malých a 

středních podniků: 

� zmírňovat negativní důsledky strukturálních změn, 

� působit jako subdodavatelé velkých podniků, 

� vytvářet prostor pro vývoj a zavádění nových technologií, 

� decentralizovat podnikatelské aktivity a napomáhat rychlejšímu rozvoji regionů, 

menších měst a obcí, 

� působit jako absorbér pracovní síly při problémech s nezaměstnaností. [6] 

 

 Soukromí podnikatelé a živnostníci představují velkou část potencionálních voličů. 

Proto o podpoře MSP je slyšet před volbami a je jí věnován prostor ve volebních programech 

všech volebních stran. Sektor malého a středního podnikání má tedy i význam politický, kde 

přispívá i k udržování demokracie a stability ve společnosti. Se zvyšující se ekonomickou 

mocí roste i politická a naopak. Možnost svobodně podnikat je jedním z nutných předpokladů 

pro vznik a fungování každé demokratické společnosti. Pravým opakem demokratického státu 

jsou totalitní režimy, které likvidují soukromé podnikatele z důvodu, že nemohou kontrolovat 

jejich záměry a činnost. 

 

1.6.4 Výhody a nevýhody 

 Také malé a střední podniky mají své výhody, které jsou na druhé straně 

kompenzovány nevýhodami. Zde je jejich poměrně rozsáhlý výčet. Mezi výhody MSP patří 

především:  

� jednoduchá organizační struktura, která přináší nižší náklady na řízení firmy a nižší 

míru byrokracie,  

� flexibilita umožňující rychleji a citlivěji reagovat na změny než velké korporace, s tím 

také souvisí větší pružnost a schopnost improvizace,  

� menší náročnost na energii a suroviny – např. administrativní zátěž u malých podniků 

je menší než u velkých,  

� snáze hledají drobné mezery na trzích a lépe se uplatňují na lokálních trzích, neboť 

mohou individuálně řešit potřeby zákazníků,  

� finanční náročnost na 1 pracovní místo je nižší než ve velké společnosti,  
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� jsou nositeli velkého počtu inovací, i když nižšího řádu,  

� osobní a přímý kontakt majitele firmy s ostatními zaměstnanci a možnost udržování 

osobního kontaktu se zákazníky, 

� založení firmy nebývá až tak kapitálově náročné. 

 

Opakem jsou nevýhody, kterým musí malý či střední podnik čelit: 

� horší přístup k cizímu kapitálu než mají velké společnosti,  

� nemohou se zúčastnit podnikání, kde jsou zapotřebí velké investice,  

� často mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky,  

� nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové odborníky a vědce,  

� často je ohrožují velké společnosti,  

� časté legislativní změny kladou velké nároky na podnikatele,  

� snadněji se mohou dostat do platební neschopnosti, když odběratelé včas neplatí,  

� nízký tržní podíl,  

� nižší stupeň technologického rozvoje,  

� nižší dostupnost informací a poradenských služeb. [25] 

 

1.7 Podnikatelský plán jako odrazový můstek 

 

1.7.1 K čemu a jak pomáhá podnikateli 
 

 Východiskem a základem k předpokládanému úspěchu MSP je vytvoření takových 

podmínek, které umožní reálné zpracování podnikatelského záměru.  Představuje jeden 

z nejdůležitějších kroků začínajícího podnikatele. Samotné zpracování podnikatelského plánu 

neboli záměru je považováno za prvopočátek podnikání. Existují nepsaná pravidla, které je 

potřeba do něj zahrnout. Podnikatel by měl v plánu promítnout svou motivaci a nápad, trh, 

zdroje, schopnosti, zkušenosti a dovednosti, administrativu a řízení firmy. 

 

 Podnikatel si v záměru stanoví cestu, jak chce dosáhnout svých cílů a představ. 

Podnikatelský plán má sloužit jako nástroj manažerský určený k řízení živnosti či společnosti 

a rovněž je to podklad pro získání finančních zdrojů k realizaci svého nápadu. 
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Zásadními otázkami, jenž si má každý budoucí podnikatel položit, jsou otázky směřující 

k uvědomění si kde jsme, kam se chceme dostat a nalézt způsob, jak se tam dostaneme. 

 Vypracovaný podnikatelský záměr bývá určen : 

- majiteli v období zahájení podnikání, 

- manažerům při uvádění výrobku nebo služby na trh, 

- investorům, jejichž úkolem je příprava úvěru a investice. 

 

 

1.7.2 Věcná náplň 
 

 Má-li něco správně fungovat, musí v tom být systém a pořádek. Ne jinak tomu je 

v případě podnikatelského záměru. Je žádoucí, aby podnikatel uvedl jednotlivé oblasti jakkoli 

se týkající zvoleného předmětu podnikání ve smysluplném pořadí. Jelikož podnikatelský plán 

tvoří téměř celou praktickou část mé bakalářské práce, a tudíž je podrobně rozebrán, uvedu 

zde jen stručný výčet oblastí, kterými jsem se zabývala. 

 

Kapitoly jsou rozepsány v tomto sledu: 

- resumé jako stručný přehled o podnikatelském záměru a informacích v něm obsažených 

- popis podniku, jeho koncepce podnikání a specifika 

- marketing zaměřený na koncept produktu, cílovou skupinu zákazníků, distribuční 

kanál, propagaci aj. 

- služba vč. materiálního prostřední, zajištění dodavatelů, popis konkurence 

- management zahrnující organizační strukturu firmy 

- finance obsahující zdroje peněžních prostředků, předpokládané výdaje a příjmy apod. 

- součástí plánu bývají také přílohy (např. analýzy, nákres prostoru či budovy, životopisy 

společníků atd.) 

 

 
 
 
 
 
 
 



   25

2. Založení s. r. o. 
 

 Zakládání společnosti s ručením omezeným se zdá být na první pohled složitou 

záležitostí. Už právě z tohoto důvodu se mnozí neodhodlají učinit první krok, aby si založili 

svou vlastní společnost. Díky patřičným změnám, ke kterým došlo, se proces založení 

podniku zjednodušil a také nadále probíhá snažení eliminovat administrativní náročnost 

tohoto postupu. Pak už záleží na povaze jedince, zda si stojí za svým cílem. Pro realizaci často 

potřebujeme něčí pomocnou ruku, a proto bývá společnost zakládána více než jedním 

zakladatelem. 

 

2.1 Fáze zakládání společnosti 

Jednotlivé fáze procesu založení společnosti a s tím související formuláře: 

 

� Ustavující valná hromada  

  Společenská smlouva, vč. podpisového vzoru jednatele (Příloha I.) 

  Čestné prohlášení jednatele (Příloha II.) 

  Prohlášení správce vkladu (Příloha III.) 

  Souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti (Příloha IV.) 

 

� Podání jednotného registračního formuláře (Příloha V.) na centrálním registračním místě 

živnostenského úřadu v Ostravě, čímž: ohlásíme živnost 

      provedeme daňovou registraci. 

Součástí JRF je rovněž Seznam oborů činností náležející do živnosti volné (Příloha VI.). 

 

� Podání návrhu na zápis do OR (Příloha VII.), dokládáme: 

- Společenská smlouva vč. podpisového vzoru jednatele 

- Čestné prohlášení jednatele 

- doklad o splnění povinnosti splacení základního kapitálu, tj. Prohlášení správce 

vkladu s úředně ověřeným podpisem a výpis z banky 

- Souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti 

- Nájemní smlouva (Příloha VIII.) 

- ověřená kopie Výpisu z živnostenského rejstříku (není přílohou) 
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� Zápisem společnosti do OR, vzniká společnost. Přidělené identifikační číslo oznámíme 

jako změnu živnostenskému úřadu pomocí tzv. Změnového listu (Příloha IX.). 

 

2.2 Popis založení a vzniku s. r. o. 

 

 Společnost s ručením omezeným, pro kterou jsem se rozhodla, zakládám společně 

se svým společníkem. Společníci Eva Rymářová a Ondřej Vašíček si vybrali jako předmět 

činnosti dle Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnost č. 74 Provozování 

tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti doplněnou o živnost 

č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Jsou to živnosti ohlašovací volné, proto není nutné hledat 

odpovědného zástupce. Námi založená společnost bude zaměřena na provoz squashového 

centra spojeného s možností občerstvení. Naše obchodní firma ponese název Squash-centrum 

Effe, s. r. o. Vzhledem k sezónní povaze sportu, jenž bude provozován prostřednictvím 

našeho podniku, jsme se rozhodli o založení a vznik společnosti na přelomu léta a podzimu, 

kdy počítáme s nejvyššími příjmy. 

 

 Dohodli jsme se na výši ZK 200 000 Kč, přičemž vklad každého společníka činí 

100 000 Kč. Nad řádným splacením vkladů bude mít dozor správce vkladu Ondřej Vašíček. 

Jelikož tyto prostředky máme k dispozici ihned, vklady budou splaceny před vznikem 

společnosti. Funkci jednatele bude vykonávat Eva Rymářová, která je svým podpisem 

prohlášena za jednatelku společnosti. Prvním krokem, který jsme učinili, bylo sepsání 

společenské smlouvy. Dne 7. 7. 2009 se uskuteční ustavující valná hromada s přítomnými 

oběma společníky a notářem. Podepíše se společenská smlouva, čímž dojde k založení 

společnosti. Z ustavující valné hromady bude proveden zápis. 

 

 Po uzavření společenské smlouvy byla 9. 7. 2009 podepsána nájemní smlouva a dne 

13. 7. 2009 jsme vyplnili jednotný registrační formulář (JRF) pro právnickou osobu, čímž 

oznámíme živnost a provedeme daňovou registraci. Vyplněný a podepsaný formulář podáme 

na CRM živnostenského úřadu v Ostravě. Prostřednictvím JRF učiníme souhrnný úkon, 

kterým se současně registrujeme vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, úřadu 

práce a zdravotní pojišťovně. Za obě živnosti volné zaplatíme na živnostenském úřadě správní 

poplatek 1 000 Kč. 
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Během pěti dnů obdržíme výpis z živnostenského rejstříku, na základě kterého ještě ale 

nemůžeme podnikat. Proto dalším krokem je podání návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku, což také 20. 7. 2009 učiníme a zaplatíme poplatek 5 000 Kč. 

Při podání návrhu na zápis do OR přikládáme tyto doklady, které jsou uvedeny v Příloze: 

- společenská smlouva vč. podpisového vzoru jednatele 

- čestné prohlášení jednatele 

- doklad o splnění povinnosti splacení základního kapitálu, tj. prohlášení správce vkladu 

s úředně ověřeným podpisem a výpis z banky 

- souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti 

- nájemní smlouva 

- ověřená kopie výpisu z živnostenského rejstříku (není přílohou) 

 

 Jakmile bude společnost zapsaná v OR, dochází ke vzniku společnosti, které je 

přiděleno identifikační číslo a jsme oprávněni začít podnikat. Taktéž jsme elektronickou 

poštou zaslali společenskou smlouvu a podpisový vzor jednatele ve formátu pdf. Poté pomocí 

změnového listu nahlásíme do 15 dnů živnostenskému úřadu změnu, a to přidělení IČ. 

Změna bude provedena 5 . 8. 2009 bezplatně a obdržme nový výpis z živnostenského rejstříku 

s uvedeným IČ společnosti. Jako společnost s ručením omezeným podepíšeme 

s pronajímatelem nájemní smlouvu na nebytový prostor budovy patřící společnosti 

Boswell a. s. Na katastrálním úřadě je potřeba ohlásit patřičné změny, týkající se nájemce, 

orgánů společnosti, vyhrazených práv a povinností a obdržíme výpis z katastru nemovitostí. 

Vlastník nemovitosti zůstává nezměněn. 
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3. Podnikatelský plán 
 

  

3.1 Resumé 

 

 Snahou mého podnikatelského záměru je propracovat a komplexně představit podnik, 

který hodlám založit za účelem poskytování služeb přesně takových, aby splňovaly veškeré 

požadavky zákazníků. Klíčové je určení si vnějších a vnitřních faktorů, které mohou 

ovlivňovat činnost firmy.  

 

 Rozhodla jsem se založit společnost, která se bude zabývat poskytováním služeb 

v oblasti sportu, konkrétně se jedná o squash-centrum. Hlavním účelem vypracování tohoto 

podnikatelského záměru je výstižně rozebrat specifika a umístění squashového centra, zjistit 

okruh potenciálních zákazníků a také zjistit, jaké možnosti mám k dispozici ke zlepšení 

takových služeb oproti konkurenci. Součástí záměru je seznam vybavení a zařízení 

a podstatnou součástí bude rovněž rozhodnout o finančních prostředcích, které je třeba zajistit 

pro chod společnosti a nastavit je tak, aby byly efektivně využity. Management je další 

nedílnou částí, která zahrnuje informace o vedení firmy a organizační struktuře. 

 

 

3.2 Popis podniku 

 

3.2.1 O společnosti 
 

 Společnost s ručením omezeným Squash-centrum Effe, s. r. o. je právnickou osobou 

a je zakládána dvěma společníky. S. r. o. má zákonem ustanovenu tvorbu základního kapitálu 

a po dohodě jsme usoudili, že základní kapitál bude činit minimální možnou hranici 

200 000 Kč.  

  

 Sídlem společnosti je budova patřící k Hotelovému domu Metalurg, adresa: 

U studia 29, Ostrava-Jih, 700 30.  
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3.2.2 Společníci a orgány společnosti s ručením omezeným 
 

 Zakladateli společnosti je Eva Rymářová, která je jednatelem a zastupuje firmu 

v obchodních jednání a Ondřej Vašíček, který zastává funkci správce vkladu. Obě osoby se 

podílí stejným vkladem do základního kapitálu, a to částkou 100 000 Kč. Vklady společníků 

jsou peněžité a budou vloženy v hotovosti na bankovní účet firmy. 

 

 

Společníci Vkladový podíl Částka 

Eva Rymářová 50 % 100 000 Kč 

Ondřej Vašíček 50 % 100 000 Kč 
 

Tab. 3.1 

 

 Správce vkladu je odpovědný za řádné splacení všech vkladů dle obchodního 

zákoníku. Zakladatelé společnosti splatili své vklady najednou v plné výši a před zápisem 

do OR. 

 

 Statutárním orgánem je jednatel Eva Rymářová, valná hromada bude svolávána 1x 

ročně, nebudou-li to okolnosti vyžadovat jinak a dozorčí radu, co by kontrolní orgán naše 

společnost mít nebude. 

 

 

3.2.3 Předmět činnosti, obory podnikání 
 

 Provozování squashového centra je živností ohlašovací volnou, stejně tak prodej 

občerstvení jeho návštěvníkům. Předmětem podnikání je dle Zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání:  

o živnost volná č. 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení 

a organizování sportovní činnosti, 

o živnost volná č. 48. Velkoobchod a maloobchod. 

Volná živnost nevyžaduje odbornou způsobilost, tudíž není potřebná osoba odpovědného 

zástupce. 
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3.2.4 Specifika firmy 
 

 Squashové centrum má zákazníkům nabídnout možnost dynamické hry, pro níž je 

charakteristický rychlý pohyb, změna směru, postřeh, odhad i taktika. Squash se stal 

postupem času velice populárním sportem mezi lidmi, kteří trénují, dělají závodně nějaký 

sport nebo jen tak hrají pro zábavu. Tato hra pomáhá udržovat kondici, dokáže odreagovat 

od každodenního shonu, napomáhá jak fyzické tak psychické stabilitě a je to druh sportu, 

ve kterém si člověk může vybít energii nebo ji naopak dobít a nastartovat se na nový den. 

Squash je označován jako sport 21. století. Je to hra pro dva hráče, hraje se na uzavřeném 

hřišti speciálními raketami a míčkem na squash. Hráč hraje tak, aby donutil soupeře udělat 

chybu a tím získat bod nebo ztrátu. Squash je v jistém ohledu podobný tenisu. Mnozí 

především v zimních měsících dávají přednost squashi, který je pro ně přijatelnější než tenis 

v hale, který není právě nejlevnější záležitostí. Zároveň se jedná určitě i o trend. Je to 

atraktivní a moderní hra, která se stále drží na prvních pozicích vyhledávaných a prestižních 

sportů. 

 

 Pro založení squashového centra jsem se rozhodla hned z několika důvodů. Tím 

prvním je fakt, že mě samotná hra velice nadchla a pravidelně chodím hrát se svými přáteli. 

Nejen že dělám něco pro své zdraví a postavu, ale zároveň si užiji i legraci. Dalším důvodem 

je vysoká návštěvnost squashových kurtů, o které jsem se sama přesvědčila. A v neposlední 

řadě je důvodem skutečnost, že squashových center na Ostravsku není až takové množství, 

které by bránilo vzniku nového ve srovnání s vysokou poptávkou. 

 

 

3.3 Marketing 

 

3.3.1 Marketingový mix 
 

 Obsahem marketingového mixu je charakterizování produktu, se kterým přicházím 

na trh, včetně stanovení jeho ceny, propagace a distribuce a dalších specifických oblastí 

týkajících se služby, jíž společnost poskytuje. Budu se držet tzv. rozšířeného marketingového 

mixu podle Cowella, který zahrnuje 7P – product, price, promotion, placement, people, 

physical evidence, process. 
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3.3.1.1  P1 – Produkt 
 

 Služba, která je poskytována prostřednictvím squashového centra se stává předmětem 

směny na trhu a je určena k uspokojení potřeb zákazníka. 

o Jádro výrobku – je to přesně ta činnost, kvůli které byla založena společnost, a to 

služba, kterou nabízíme. Je to možnost zahrát si squash, pro kterou nás zákazníci 

přijdou navštívit. 

o První obal - ,,slupka“ – v tomto případě jsou to squashové kurty, veškeré vybavení, 

zařízení, občerstvení, vytápění budovy, sprchy s toaletami, příjemná atmosféra, které 

dopomáhá vstřícný personál, hudba při hře. 

o Druhý obal představuje tu část výrobku zahrnující možnost rezervace kurtů na určitý 

den a hodinu telefonicky nebo přes internet (tzv. on-line rezervace), servis v podobě 

zapůjčení raket a míčků, platba za služby v hotovosti a nabídka několika druhů 

permanentek. 

 

 Jakmile jsou službě přisouzeny tyto 3 charakteristiky, mohu ji označit jako komplexní 

neboli totální produkt. 

 

 Již při sestavování podnikatelského záměru, který je spojen se zaváděním služby 

na trh, je potřeba zamyslet se nad životním cyklem výrobku. Při zavádění produktu na trh 

bude snahou postupně získávat klientelu, kterou v pozdější fázi chci rozšiřovat. Musím počítat 

s tím, že v této fázi vynaložím velké investice. Zároveň musím myslet na to, že v následující 

etapě a to etapě růstu, bude žádoucí služby inovovat a začít s inovační přípravou. Zralost je 

fáze důležitá pro uvědomění si, že prodej a také zisk budou setrvávat na stejné úrovni. 

Podstatné je udržet se v této fázi co nejdéle. Poslední etapa je pokles, kdy bych měla nastoupit 

s produktem inovovaným. Zamýšlela jsem se nad inovací, kterou by zákazníci rádi uvítali. 

Sport je velmi často spojován se štíhlou a vypracovanou postavou, a proto některé jistě potěší 

možnost se opálit. Vzhledem k takovému trendu chci později v závislosti na finančních 

prostředcích zakoupit solárium, které přiláká také nové zákazníky. 
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3.3.1.2  P2 – Cena 
 

 Při stanovení ceny je prioritou squash-centra růst objemu produkce, tzn. usilovat o co 

možná nejvyšší poptávku po našich službách, a růst tržního podílu. Naší potřebou je začlenit 

se na trh, ve kterém bude největší zájem o squashové služby. Při stanovení ceny budeme 

vycházet z cen konkurence, prakticky je to nejjednodušší způsob, ale i z cen orientovaných na 

spotřebitele. V našem zájmu je vědět, za jakou cenu bude zákazník ochotný navštěvovat náš 

podnik. Služby squash-centra jsou službami regulovanými trhem. 

 

 Zde uvádím typy cen, na které se zaměřím. 

o Zamyslím-li se nad tím, poskytuji služby, u kterých si nemůžu dovolit nižší ceny ani 

výrazně vyšší ceny. Nižší cena by vyvolala dojem nižší kvality oproti konkurenci, a to 

např.: ve vybavení, nedostatečném komfortu atd., i přestože úroveň bude vesměs stejná. 

O čem však budu uvažovat, tak při startu podnikání, zhruba 1 měsíc, zavedu nižší ceny, 

které označím jako ceny zaváděcí. Naopak vysokou cenou je zákazník odrazen také, 

protože na základě toho se rozhodne využít stejných služeb u konkurence. 

o Druhým typem je oceňování „package.“ Tento způsob uplatním při prodeji permanentek, 

kdy s růstem počtu vstupů, resp. jednotek (1 jednotka = 30 min. hry) se snižuje cena jedné 

hrací jednotky. 

 

 Nesmím opomenout ani nákladově orientovanou cenu, ke které samozřejmě také 

přihlédnu. 

 

3.3.1.3  P3 – Propagace 
 

Jako propagaci volím několik variant, jak na sebe upozornit a zároveň oslovit velký okruh lidí 

a hlavně ten správný segment potenciálních zákazníků. Zvolila jsem: 

 

1. podporu prodeje ve formě slevových kupónu, které se objeví v patřičném tisku, kde 

umístíme reklamu, 

 

2. a)  reklamu prostřednictvím inzerátu v regionálním magazínu Program, který vychází 

měsíčně a je poskytován zdarma občanům Ostravska, 
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b) dále uvažujeme o spotu na rádiu Orion, což je 4. nejposlouchanější rádio-stanice 

v Moravskoslezském kraji, budou-li dostatečné peněžní prostředky na zrealizování, 

spot cenově vyjde na 16 000 Kč, 

 

c) abychom na sebe upoutali ještě větší pozornost, necháme natisknout vizitky, 

jednoduché letáčky pro nejbližší okolí squashového-centra, které budou vhozeny 

do bytových schránek (cca 1500 ks) a dohodneme se s blízkou čerpací stanicí, které 

dáme na pult několik letáků a umístíme zde při výjezdu ceduli se směrovou šipkou 

na náš objekt, 

 

3. přímý marketing – k dispozici budou webové stránky, na které se mohou klienti 

zaregistrovat pod svým e-mailem, čímž si umožní on-line rezervaci kurtů a svým 

souhlasem nám dovolí jim na uvedený e-mail zasílat informace o novinkách (webové 

stránky budou vytvořeny bezplatně za protiplnění - tzn. designerské studio bude mít 

na webových stránkách squash-centra svůj odkaz na firmu); 

 

klientům, kteří se budou objednávat telefonicky, budeme s jejich souhlasem novinky 

zasílat formou SMS, 

 

 Nutno dodat, že budoucí zákazníci jsou ukrytými propagátory, a to v tom lepším 

případě. Musíme totiž počítat s tím, že ne každý klient bude šířit naši firmu v nejlepším slova 

smyslu. Rozpočet na propagaci stanovíme metodou Cíl – úkol. Na základě definování cílu 

námi stanovené propagace, určuji způsob dosažení, který mě bude stát jisté finanční 

prostředky. 

 

3.3.1.4  P4 – Distribuce 
 

 Služba je typickým příkladem distribuční cesty, kdy jde produkt přímo 

od poskytovatele k zákazníkovi. Je to tzv. přímý distribuční kanál. Zákazník navštíví 

squashové centrum z požadavkem, aby se mu za cenu, kterou zaplatí, dostalo patřičné služby 

– tj. možnost hry na rezervovaném kurtu. Námi poskytované služby jsou tzv. koncentrované, 

máme jednu provozovnu a je to případ, kdy zákazník musí za službou dojít, nelze to učinit 

jiným způsobem. 
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  Obr. 3.1 

 

 

 Celý marketingový mix je zaměřen na hlavní činnost, resp. předmět podnikání, a to 

squash. Je třeba se zmínit o další živnosti, kterou je živnost volná: Velkoobchod 

a maloobchod. Touto živností se rozumí maloobchod prodeje potravinářského zboží – 

tj. občerstvení. Ceny nápojů a dalšího zboží budou o něco málo vyšší než v supermarketech 

aj., za to jsou pro svůj okruh zákazníků nejblíže a rychleji po ruce. 

 

3.3.1.5  P5 – Lidský faktor 
 

 Zmiňuji-li se o lidském faktoru ve službách, je mou povinností zaměřit se na dvě 

hlavní skupiny lidí. Jsou to zaměstnanci a zákazníci. 

 

1. Zákazníci a jejich segmentace 

 

 Pojmeme-li zákazníky z nejširšího hlediska, mohou nás navštěvovat jakékoliv 

kategorie a generace lidí, ať už muži nebo ženy. Jsme zaměřeni na ty, kteří mají zájem 

o zlepšení a posílení vitality, o akční hru, při které se zapotí a udělají něco pro sebe. 

Samozřejmě jsou vítáni i ti, kteří tento sport berou pouze jako zábavu. Je tedy jasné, že každý 

uživatel našich služeb má svůj specifický důvod navštěvovat squash-centrum. Squash je 

výbornou fyzickou aktivitou, kterou je však zatěžován kloubní systém. Ze zdravotního 

hlediska a hlediska bezpečnosti neexistuje nějaké větší omezení, je však důležité podotknout, 

že z pohledu dynamičnosti hry není tento sport vhodný pro starší osoby, těhotné ženy a osoby 

se srdečním onemocněním. 

 

Squash-centrum Effe, s. r. o.         Zákazník  

SLUŽBA 
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Zákazníci ve službách plní 3 základní funkce: 

 

- uživatel služeb 

Službu poskytujeme tak, aby všichni zákazníci od nás odcházeli s příjemným pocitem a rádi 

se opět vraceli. Pozitivně určitě bude působit zcela nově zrekonstruovaný prostor. Uživatelé 

jsou všichni příchozí zákazníci včetně jejich doprovodu. 

 

- spoluproducent služeb 

Zákazník se spoluúčastní na tvorbě prostředí. Může ovlivňovat atmosféru při výkonu činnosti, 

jeho spokojenost nebo naopak nespokojenost tvoří určitý dojem ostatních zákazníků. 

 

- nositel informací 

Každý zákazník je zároveň potenciální reklamou, ale nesmíme opomenout možnost 

negativního dojmu z návštěvy našeho sportcentra. Proto je spokojenost každého zákazníka        

na prvním místě a personál je veden k aktivnímu a kladnému přístupu. 

 

 

2. Zaměstnanci 

 

 Zaměstnanci jsou důležitou součástí podnikání a je potřebné specifikovat jejich 

pracovní pozici, odpovědnost a pravomoc. Charakteristika zaměstnanců je více rozebrána 

v části Management toho podnikatelského záměru. 

 

 

3.3.1.6  P6 – Materiální předpoklady 
 

 Materiálními předpoklady se rozumí materiální prostředí ve službách, do kterého 

spadá návrh exteriéru a interiéru firmy společně s periferním prostředím.  
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Exteriér firmy 

 

 Pro realizaci svého projektu jsem si vybrala budovu patřící k Hotelovému domu 

METALURG nacházející se v Ostravě na adrese U studia 29, Ostrava - Zábřeh, 700 30. 

Hotelový komplex je snadno dostupný z hlavní komunikace Výškovická, kudy projíždí denně 

výrazné množství automobilů, některé linky tramvají a autobus. Tato komunikace je přímo 

napojena na ulici Rudnou. 

Dopravní spojení městskou hromadnou dopravou: 

   tramvají č.: 2, 7, 13, zastávka "U Studia"  

   autobusem č.: 48, zastávka "Obchodní centrum" 

 

Zde jsou uvedeny dopravní vzdálenosti od základních orientačních míst a bodů. 

 

Ostrava - centrum po čtyřproudé komunikaci .......... 8,5  km 

Ostrava - Poruba po čtyřproudé komunikaci ............ 8,4  km 

Vlakové nádraží ČD, Ostrava - Vítkovice ................ 3,8  km 

Vlakové nádraží ČD, Ostrava - Přívoz ..................... 8,9  km 

Letiště Leoše Janáčka, Mošnov .............................. 19,6  km 

 

 V bezprostřední blízkosti již zmíněného Hotelového domu, který je jedním 

z potenciálních zdrojů zákazníků, se nachází největší obchodní dům v Ostravě Avion 

Shopping Park Ostrava. Vedle obchodního centra, které mimochodem zastřešuje řadu 

obchůdků, kaváren, butiků a restaurací, jsou situovány obchodní řetězce IKEA, BAUMAX, 

OBI, Hypernova, Kaufland, DATART apod. Také tato místa jsou velice frekventovaná lidmi, 

kteří nové squashové centrum uvítají. V okolí jsou dále bytové panelové domy, SŠ Stavební, 

SŠ chemická a střední odborné učiliště stavební a dřevozpracování. 

 Squash-centrum je umístěno v 1. patře sytě červené budovy, ve které je v přízemí 

otevřen Sport bar ESO. Před budovou je menší parkoviště a dovnitř se vchází zboku budovy. 

Umístění a vzhled komplexu lze vidět na následujících obrázcích. 
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Obr. 3.2 

 

 

Obr. 3.3 
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Interiér firmy 

 

 Ve vlastním zájmu je nabídnout zákazníkovi to nejlepší, proto také vzhled a atmosféra 

interiéru patří k neodpustitelným znakům, které utváří celistvý dojem. Při vstupu dovnitř 

budovy se po pravé straně nachází schodiště. Již zde na sebe upoutáme pozornost cedulí visící 

na zábradlí, aby zákazníci věděli, že se nacházíme v 1. patře. Jakmile vejdeme do prostoru 

squashového centra, uvidíme naproti vstupu půlkruhový bar a napravo projdeme kolem 

dámských a pánských toalet. K baru bude patřit několik barových židlí a stolečků se židlemi, 

kde si mohou návštěvníci odpočinout a dát si něco dobrého k pití. Naproti stolečkům budou 

vybudovány tři squashové kurty s přední prosklenou stěnou. Úplně na konci pak budou 

vstupy do dámských a pánských šaten se sprchami a WC. Barvu interiéru zvolím teplejší 

oranžovou a bar, stoly a židle sladím do modré barvy. Budu se snažit vytvořit moderní design, 

ne však přeplácaný, ale působivý, který si návštěvník snadno zapamatuje. Na podlaze v místě 

posezení bude pro zdomácnění atmosféry položen šedý koberec. Pro ještě lepší atmosféru 

bude nejen u baru, ale i na kurtech pomocí zabudovaných reproduktorů hrát hudba. 

 Vedle toalet umístěných při vstupu do squash-centra je prostor, který momentálně 

nebude využit a ve kterém bychom postupem času chtěli zrealizovat solárium jako výše 

uvedenou inovaci. 

 Konkrétní nákres a popis interiéru je uveden v Příloze X. 

 

 

Periferní prostředí 

 

 S hlavní poskytovanou službou jsou úzce spojeny doplňkové služby periferního 

prostředí, bez kterých by nedošlo k úplnému uspokojení zákaznických potřeb. U squashového 

centra jsou těmito službami občerstvení (nápoje, müsli tyčinky apod.), půjčovné squashových 

raket a míčků, vizitky s naší kontaktní adresou, telefonním číslem, e-mailem a ceníkem. 

 

 

 

 



   39

3.3.1.7  P7 – Procesy 
 

 Procesy u squashe můžeme nazvat zakázkovými procesy, protože každý jedinec si 

sám určí den, čas a tempo hry. Zákazník má také tu možnost rezervovat si u nás pravidelné 

navštěvovaní squash-centra, což je už typ liniového procesu. Na každý týden se mu 

automaticky rezervuje ten samý den i hodina. Pro zrušení těchto pravidelných rezervací musí 

uvědomit personál u baru. 

 Každá rezervace, kterou chce zákazník zrušit, se musí osobně, telefonicky nebo 

prostřednictvím webových stránek stornovat nejpozději 12 hodin předem. 

 

 

Stupeň kontaktu: 

 Ve squash-centru není příliš vysoký stupeň kontaktu, neposkytujeme osobní trenérství 

a do kontaktu se zákazníkem nepřicházíme jinak než formou obsluhy u baru. 

 

 

Regulace vztahu poptávky a nabídky: 

 Pro dobré fungování našeho podniku musíme myslet na možná řešení v případě velké 

nebo naopak nízké poptávky. Zde jsou alternativy, které bychom uplatnily, nastane-li nějaká 

z těchto situací. 

 

a) Poptávka je vyšší než nabídka. Řešením je prodloužení otevírací doby, i když 

by hodně záleželo na tom, který časový interval je nejfrekventovanější, tzn. 

zaměřit se na dobu, ve které je nejvíce rezervací a z této situace vycházet. 

 

b) Poptávka je menší než nabídka. Nastane-li taková situace, zvolíme kratší 

otevírací dobu, případně bychom zvýšily ceny squashových služeb, ale ne 

příliš, ať neodlákáme dosavadní zákazníky. Pro zlepšení návštěvnosti bychom 

se snažili prostřednictvím knihy připomínek a stížností zjistit, co obyvatelé této 

části Ostravy postrádají a co by uvítali. 
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Provozní doba:  

 

Po – Ne: 7:30 h. - 22:00 h. 

 Jedna směna trvá 7,5 hodiny, a to od 7:30 do 15:00 h. Druhá směna je 7hodinová 

od 15:00 do 22:00, přičemž je personál povinen na konci každého dne vše zkontrolovat, 

zhasnout světla, zavřít okna a důkladně zamknout. 

 

 

3.4 Management 

 

 Organizační struktura v naší společnosti je jednoduchá. Ve vedení stojí oba společníci 

a k obsluze squashového centra potřebujeme personál, který bude k dispozici našim 

zákazníkům za barem. 

 

 

3.4.1 Obsluhující pracovníci 
 

Provoz squashového centra je poměrně nenáročný na personál, nevyžaduje žádné 

specifické vzdělání ani profesi. Zaměstnanci v naší firmě tvoří neoddělitelnou část 

poskytované služby. Je zcela žádoucí, aby personál si byl vědom odpovědnosti za svou práci. 

Jenom tak dosáhneme spokojenosti zákazníků a přispějeme tím k jejich opakovaným 

návštěvám. Budeme se snažit zaměstnat poměrně levnou pracovní sílu, nejlépe brigádníky. 

Osoba, která zde bude pracovat, má na starost zajistit spokojenost spotřebitelů našich služeb. 

Zaměstnanec na odpolední směně je povinen uklidit pracoviště (tj. šatny, toalety, bar atd.) 

Typ pracovníka, jenž squash-centrum vyžaduje patří do skupiny obsluhujících pracovníků. 

Požadavkem je především vstřícnost, flexibilita, příjemné vystupování a aktivní přístup. 

Vždyť i personál je vizitkou našeho podniku a současně námi poskytovaných služeb. 

 

Obsluhující pracovníci musí splňovat následující podmínky:  

Minimální požadavek je výuční list (např. obor servírka), příjemný vzhled a vystupování. 

Praxe je výhodou. 
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3.4.2 Vedoucí pracovníci 
 

 Vedoucí pracovníci jsou další skupinou zaměstnanců společnosti, těmi jsou oba 

spolumajitelé firmy, jejichž úkolem je řídit chod a další vývoj firmy. Pro úsporu nákladů 

na pracovní sílu se práce obsluhujících pracovníků budou účastnit také oba společníci. 

Z hlediska znalostí ze střední a vysoké školy si účetnictví povedeme sami, jednatelka 

Eva Rymářová si na své náklady udělá kurz pro práci s ekonomickým a účetním systémem. 

Protože požadujeme úsporu pracovní síly, rozhodli jsme, že úklid bude mít na starosti 

personál na odpolední směně, čímž se vyvarujeme vynakládání dalších nákladů na externí 

úklidovou firmu. 

 

 

Kontrolní a hodnotící systém 

Každý pracovník musí odpovědně plnit své povinnosti. V případě jejich porušení bude 

pracovník napomenut a jestliže se bude daná nekázeň opakovat, dojde  ke snížení mzdy 

a jiných benefitů. 

 

Motivace zaměstnanců 

Chceme jistým způsobem zvyšovat kvalitu personálu a motivovat je k produktivní práci. 

Proto našim zaměstnancům poskytneme možnost hry squashe za poloviční cenu, než jakou 

zaplatí běžný návštěvník, avšak mimo jejich pracovní dobu. Pozitivní a loajální přístup 

ze strany majitelů bude dalším motivem, čímž se budeme snažit vyhovět potřebám 

zaměstnanců, např.: výměna směny, volno při neodkladné záležitosti. 

 

 

3.5 Služba 

 

3.5.1 Analýza SWOT 
 

 V podnikatelském plánu by nemělo chybět vytyčení bodů pro a proti, díky kterým 

zjistíme reálnost podnikatelského plánu. Je podstatné stanovit si pomocí analýzy SWOT jisté 

silné a slabé stránky squashového centra, jaké jsou nastoleny příležitosti ale bohužel i hrozby. 
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Ve vlastním zájmu musíme vědět, proč právě naše služby mají být preferovány a v čem lpí 

výhody oproti konkurenci. 

 

Silné stránky 

� Dobře zvolená lokalita 

� Znalost trhu 

� Vhodná doba uvedení na trh 

� Konkurenceschopnost 

� Sledování trendu 

� Dostatečná reklama 

� Flexibilní a levná pracovní síla 

� Moderní vybavení 

� Širší sortiment doplňkových služeb 

 

Slabé stránky 

� Minimální zkušenosti s podnikatelskou praxí 

� Zadluženost firmy 

� Možnost nevytíženosti 

� Jméno společnosti prozatím neznámé pro veřejnost 

 

Příležitosti 

� Přesun zákazníků od přímé konkurence 

� Spolupráce se školami 

� Noví potenciální zákazníci v případě realizace myšlenky, kterou je vznik nových 

studentských kolejí z budovy Hotelového domu Metalurg 

� Pořádání squashových turnajů a jejich sponzorství jinými firmami 

� Dobré vztahy s dodavateli 

� Rostoucí životní úroveň obyvatel 

 

Hrozby 

� Nová konkurence 

� Nový druh sportu, který bude atraktivnější (nový trend) 

� Sezónní charakter ovlivňující poptávku 

� Pokles prestiže tohoto sportu 
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3.5.2 Konkurence 
 

 Pro správné fungování podniku je podstatné znát nejen své potenciální zákazníky, ale 

i konkurenci na trhu. Z hlediska vlastní informovanosti a pomocí internetu jsem zjistila, že 

na Ostravsku se nachází 6 squashových center, přičemž v nejbližším okolí, se nachází SBA 

Squash-centrum Havránek v Ostravě-Zábřehu. V obchodním domě Avion Shopping park 

Ostrava funguje vcelku nové a moderní fitness centrum Top fitness, což je nepřímým 

konkurentem, který svým způsobem láká potenciální zákazníky za sportem.  

 

3.5.3 Dodavatelé 
 

 Dodavatele pro výstavbu tří squashových kurtů jsme vybírali na základě výhodnosti 

ceny, vstřícnosti dodavatele, časové náročnosti a flexibilní přizpůsobivosti. Vybrali jsme 

dodavatelskou a montážní firmu Ing. L. Krpálek, In – tec, která nabízí několik druhů 

provedení výstavby. 

 

Sídlo firmy: Vachkova 1016/5 
  104 00  Praha 10 
  www.in-tec.cz 
 

Firma má dostatečné množství referencí po celé České republice. V Ostravě již má jednoho 

klienta, a to Squash centrum Ostrava – Mariánské Hory. 

 
 

 K instalaci a stavebním úpravám šaten oslovíme firmu STAMONT – Pozemní 

stavitelství s. r. o., která má nejen širokou škálu referencí na Ostravsku, ale také nabízí velké 

spektrum svých služeb. 

 

Sídlo firmy: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. 
  Mostárenská 1140/48 
  706 02  Ostrava-Vítkovice 
 

 

 Jako dodavatele nealkoholických nápojů jsme zvolili společnost Coca-Cola HBC 

Česká republika, s. r. o. Zajišťuje výrobu, distribuci a prodej nejznámějších nealkoholických 

nápojů na světě. Společnost provozuje dvanáct obchodních a distribučních center. 
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Sortiment nealkoholických nápojů a prodejní cena:  

Coca Cola…………………………………………………………………………………..24,- 

Coca Cola Light…………………………………………………………………………....24,- 

Fanta………………………………………………………………………………………..24,- 

Sprite……………………………………………………………………………………….24,- 

Bonaqua – jemně perlivá, neperlivá………………………………………………………..19,- 

Kinley tonic………………………………………………………………………………...24,- 

Cappy (pomeranč, multivitamin, rybíz, jablko, banán aj.)…………………………………28,- 

Nestea (ledový zelený, broskvový čaj)……………………………………………………..26,- 

Powerade izotonický nápoj…………………………………………………………………35,- 

 

 

 Pro milovníky piva nabízíme čepované pivo Radegast 10° a nealkoholické pivo Birell. 

 

Sídlo firmy: Čepuj.cz 
  Sokolovská 1315/69  
  708 00  Ostrava – Poruba 
 

Radegast 10°………………………………………………………………………………..20,- 

Birell…………………………………………………………………………………….….20,- 

 

 

 Rovněž nabízíme čerstvou kávu (espresso, cappuccino), dodavatelem je: 

 
Sídlo firmy: CAFFE SERVIS 
  28. října 248 
  709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
 
Espresso…………………………………………………………………………………….35,- 

Cappuccino…………………………………………………………………………….…...40,- 

 

 

 Jelikož po sportu vyhládne, budeme nabízet čerstvé a trvanlivé bagety několika druhů. 

 
Dodavatelem je: Svopex food cz s. r. o. 
   Papírenská 724 
   739 21  Paskov 
   www.svopex.cz  
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Šunková bageta klasik 190 g………………………………………………………………..32,- 

Bageta hermelínová 180 g….……………………………………………………………….35,- 

 

 

 Z řady zdravé výživy můžeme nabídnout müsli tyčinky, doplňky stravy: L-carnitine aj. 

pro povzbuzení a energii. 

 

Dodavatel: VITALAND, Ostrava - Avion Shopping Park 

  Rudná 144/3114 

  700 30  Ostrava 

 

Rescue Coffeinum Liquid 25 ml…………………………………………………………….35,- 

L-Carnitine ampule 2000mg………………………………………………………………...35,- 

Müsli ProFigur………………………………………………………………………………12,- 

 

 
 
Seznam zařízení  

 

Název zařizovacího předmětu Výrobce Celková cena 
[K č] 

3 x  squashový kurt vč. montáže a klimatizace www.in-tec.cz 1 700 000 

Barový pult, dřez, poličky, skříňka (černá + třešeň) www.novyinterier.cz cca 50 000 

4 ks barových židlí Jolly (kovové, čalouněné) www.atan.cz 3 850 

kávové šálky, hrnky, sklenice 
www.ikea.cz 

2 810 

čajové a kávové lžičky 6x6 DRAGON 158 

10 ks talířů DINERA 490 

Kávovar Electrolux EEA 150 Crema www.kavovary-obchod.cz 4 000 

Cladící box ZANUSSI 30 000 

Kobbra výčepní stojan pro čepování 2 druhů www.pivoteka.cz 5 300 

4 ks squashových raket Merco MUSCLE SMART www.rakety-online.cz 2 140 

MERCO squashové míčky TRAINER - 4 ks www.rakety-online.cz 160 

4 x stůl + 4 židle do restaurace - Ratanová souprava 
AKROPOLIS TMAVÁ  www.ratan-klub.cz 31 600 

5 x WC kombinační klozet JIKA - LYRA (bílá barva) www.jika.cz 16 865 

3 x Urinál JIKA - LIVO (bílá barva) www.jika.cz 6 798 

Šatny 

stavební úpravy šaten (zdivo, sprchové kouty, podlaha)   40 000 

4 ks hlavová sprcha JIKA - LYRA  www.jika.cz 1 008 
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4 ks sprchová baterie JIKA - OLYMP www.jika.cz 4 156 

Umyvadlo: 

Umyvadlo 50x41 JIKA - LYRA (6 ks) www.jika.cz 5 352 

Páková baterie LA TORRE TOWER 3060 (6 ks) www.jika.cz 11 310 

Skříňky - "Z" šatní skříň s kovovými dveřmi - modrá 1890 
x 400 x 550 mm (1 skříň obsahuje 2 skříňky) - 20 ks skříní www.ajprodukty.cz 89 100 

Lavičky 430 x 1500 (černá + třešeň), 2 ks www.ajprodukty.cz 3 900 

osvětlení, stropní lampy LILLHOLMEN www.ikea.cz 1 194 

3 x odpadkový koš KNOS www.ikea.cz 897 

boxy na papírové ubrousky www.ikea.cz 796 

2 x zrcadlo 60 x 140 cm www.ikea.cz 1 598 

Vybavení kanceláře 

Koberec - čistící zóna - světle šedý (179 Kč/m2) www.koberce-trend.cz 1 745 

Kancelářsý stůl - HOBIS STANDART ERG 2005 (třešeň 
- šedá) www.helap.cz 5 541 

Osobní PC - notebook - SONY VAIO VGN - NS21M/S www.sony.cz 15 499 

Kancelářské křeslo - STRIPO CLASSIC 5220 www.kancelarskezidle.cz 9 215 

Halogenová lampa "ASTA" INT - 62454 CM   1 307 

Pohovka se 2 polštáři - modrá www.neckermann.cz 5 299 

Konfekční stolek  www.neckermann.cz 3 500 

Mobilní telefon Nokia 2600 Classic, T-mobile www.t-mobile.cz 1 

Celkem náklady na vybavení interiéru 2 055 589 
 

Tab. 3.2 

 

3.6 Finance 

 

3.6.1 Ceník služeb 
 

Při rozhodování o cenách služeb poskytovaných naší společností jsme se snažili ceník 

přizpůsobit potřebám zákazníků a zároveň konkurenci. Nechceme se cenově výrazně lišit, 

a proto jsme vycházeli z průměrných cen squashových center na Ostravsku. Pro porovnání 

jsou uvedeny ceníky squash-center v Příloze XI. Velkou pozornost jsme věnovali cenám 

za squashové služby našeho nejbližšího konkurenta SBA Squash centrum Havránek. 
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Ceník Squash-centrum Effe, s. r. o. 

 7:30 – 15:00 15:00 – 20:00 20:00 – 22:00 

Vstup 100 Kč 130 Kč 120 Kč 

Vstup student 60 Kč 100 Kč 80 Kč 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny za 1 hrací jednotku (1 jednotka = 30 min.) 

Tab. 3.3 

 

Pro první měsíc fungování firmy, ve kterém chceme zákazníkům nabídnout zaváděcí ceny, 

použijeme ceník následující. Cílem je získání určité klientely, která bude hlavním zdrojem 

našich příjmů. Jsou to ceny snížené o 30 % ze základních cen předchozí tabulky. 

 

 

Ceník zaváděcích cen Squash-centrum Effe, s. r. o. 

 7:30 – 15:00 15:00 – 20:00 20:00 – 22:00 

Vstup 70 Kč 91 Kč 84 Kč 

Vstup student 42 Kč 70 Kč 56 Kč 

Pozn.: Ceny jsou uvedeny za 1 hrací jednotku (1 jednotka = 30 min.) 

Tab. 3.4 

 

 

Ceny permanentek: 

 

 Permanentky jsou rozlišeny podle času, počtu vstupů a permanentky pro studenty. 

 

 10 vstupů (10 x 30 min.) 15 vstupů (15 x 30 min.) 

běžný vstup student běžný vstup student 

7:30 – 15:00 800 540 1 125 765 

15:00 – 20:00 1 040 900 1 462 1 275 

20:00 – 22:00 960 720 1 350 1 020 

7:30-15:00  a  

20:00 – 22:00 
880 630 1 238 892 

 

Tab. 3.5 
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3.6.2 Roční náklady 
 

Startovací kapitál, který potřebujeme na realizaci podnikatelského záměru, zahrnuje: 

 

a)  Celkem investiční náklady na vybavení interiéru      2 055 589,- 

 

b)  Náklady na propagaci jsou jednorázové a jsou vyčísleny ve výši 12 000 Kč. 

� Inzerce v regionálním magazínu Program            7 100,- 

� Tisk letáků (cartridge)                 700,- 

� Tabule typu ,,áčka“                 max. 4 200,- 
      Celkem náklady na propagaci            12 000,- 

 

Budou-li naše příjmy dostačující, budeme realizovat propagaci ve formě spotu na rádiu Orion, 

což je čtvrtá nejposlouchanější rádio stanice na Moravě. Výše ceny tohoto druhu propagace je 

vyčíslena na 16 000 Kč na 4 dny v týdnu ve vymezeném čase. 

 

c)  Mzdové náklady 

 

1 den – 14,5 hod. (měsíc = 30 dní) 

Hrubá mzda = (14,5 * 30) * 55 Kč/h = 23 925 Kč 

 

Sociální pojištění (6,5 %) ≈   1 556 Kč 

Zdravotní pojištění (4,5 %) ≈   1 077 Kč 

___________________________________________________________ 

Superhrubá mzda = 23 925 * 1,34  =  32 060 Kč (100     32 100 Kč) 

Daň před slevou: 32 100 * 0,15 =    4 815 Kč 

Sleva (poplatník)    -    2 070 Kč 

Daň po slevě          2 745 Kč 

___________________________________________________________ 

Čistá mzda = 23 925 – 1 556 – 1 077 – 2 745 = 18 547 ,- 

Roční čistá mzda vyplácena zaměstnancům: 18 547 * 12 = 222 564 Kč 

Roční mzdové náklady zaměstnavatele = superhrubá mzda: 32 060 * 12 = 384 720 Kč 
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d)  Režijní roční náklady 

 

� Nájem              144 000,- 

� Elektrická energie (5 tis.Kč/měsíc)            60 000,-  

� Vodné a stočné (cca 60 m3/měsíc po 56 Kč/m3)          40 320,- 

� Teplá voda               24 000,- 

� Teplo                45 000,- 

� Pojištění movitého majetku             20 000,- 

� Internet (1000 Kč/měsíc)             12 000,- 

� Opravy a údržba                6 000,- 

� Úklidové prostředky, hygienické potřeby             4 100,- 

� Odvoz komunálního odpadu                  900,- 

Režijní náklady celkem            356 320,- 

 

 Prostory určené k podnikání máme v podnájmu. Měsíční nájem činí 12 000 Kč. 

Tento nízký nájem je z důvodu nezájmu o danou nemovitost, přestože se jedná o umístění 

v dosti frekventované části města Ostravy. Akciová společnost Boswell a. s., která je 

vlastníkem budovy, nabízí prostor k pronájmu k účelovému využití, což je naší snahou. 

Chceme vybudovat sportovní zařízení pro občany. 

 

 Vybudování squashového centra je vysoce nákladná investice. Jen samotná výstavba 

kurtů pohltí 1 700 tis. Kč, nepočítaje zařízení a komfortní servis ke spokojenosti zákazníků. 

V našem případě je nutné požádat banku o úvěr. Úvěr požadujeme ve výši 2 500 000 Kč. Tato 

suma dostatečně pokryje investiční náklady na montáž, vybavení a nákup potřebného zařízení 

a současně jsme připraveni na neočekávané investice. Jako nejvstřícnější banka se ukázala 

Raiffeisen BANK, která je ochotna individuálně se domluvit na podmínkách poskytnutí 

úvěru, splátkách a ručení. Pro začínající podnikatele, kteří prozatím nevykazují žádný obrat je 

důležité ručení. Společník Ondřej Vašíček proto bude ručit majetkem, a to osobním bytem 

v hodnotě 2 000 000 Kč, jehož hodnota je stanovena soudním znalcem. Navíc jsme se bance 

zaručili určitými 20 firmami, které budou od měsíce října navštěvovat naše squash-centrum. 

Našim protiplněním jsou reklamy, které umístíme na našich webových stránkách, popř. 

v prostorách squashového centra. 

 Úvěr, jenž nám banka poskytla, včetně jeho splácení je uveden v Příloze XII. 
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3.6.3 Očekávané roční výnosy 
 

a)  Squash: 

Průměrná cena vstupu: 116 Kč 

Průměrná cena studenti:   80 Kč       průměr činí 98 Kč/30 min (1 hrací jednotka) 

 

Denně otevřeno 14,5 h 

Abychom brali v potaz plnou nevytíženost squashových kurtů, budeme uvažovat 8 h 

návštěvnosti denně. 

3 squashové kurty = 3 * 8 h * 360 dní * (98 Kč * 2) = 1 693 440 Kč 

 

 

b)  Bar: 

Návštěvnost: cca 50 – 60 osob/den, tzn. 1500 – 1800 osob/měsíc 

Nákup zboží (občerstvení): 24 000 Kč/měsíc, tj. 288 000 Kč/rok 

Prodej zboží (občerstvení): zhruba 1 200 Kč/den, tzn. 432 000 Kč/rok 

 

 

c)  Půjčovné raket a míčků: 

Půjčovné raket je odhadováno: 1 raketa = 30 Kč 

¼ návštěvníků si raketu zapůjčí = 30 * (1500 osob/4) = 11 250 Kč/měsíc 

Půjčovné ročně:         135 000 Kč/rok 

 

 

Půjčovné míčku je odhadováno: 1 míček = 10 Kč 

¼ návštěvníků si zapůjčí míček ke hře = 10 * (1500 osob/4) = 3 750 Kč/měsíc 

Půjčovné ročně:         45 000 Kč/rok  

 

 

 Zákazníci squash-centra, kteří si zakoupili permanentku v jakékoliv hodnotě, mají 

půjčovné rakety i míčku zdarma. 
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3.6.4 Výkaz zisku a ztráty za první 3 roky podnikání 
 

 S podnikáním, jak již bylo zmíněno, začínáme na počátku sezóny. Fungování našeho 

squash-centra započne v měsíci září, kdy sychravé počasí přiláká sportovce do hal. Nejenže 

chceme být schopni splácet úvěr, ale je naším požadavkem postupem času vykazovat také 

zisk. Jsem si vědoma, že se v určité míře projeví sezónní charakter tohoto sportu. Pro 

zjednodušení a orientační povahu Výkazů zisku a ztráty pro budoucí období jsem vycházela 

z výše uvedených ročních částek výnosů a nákladů. Jejich předpokládaný vývoj je koncipován 

takto: 

 

  
VZZ 31.12.2009   

4 měsíce 
31.12.2010 
12 měsíců 

31.12.2011 
12 měsíců 

I. Tržby z prodeje zboží 144 000 432 000 432 000 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 96 000 288 000 288 000 

  Obchodní marže 48 000 144 000 144 000 

II. Výkony (tržby za prodej vlastních služeb) 624 480 1 873 440 1 873 440 

B. Výkonová spotřeba (energie, voda, ost. služby) 118 776 356 320 356 320 

  Přidaná hodona 505 704 1 517 120 1 517 120 

C. Osobní náklady (mzdy, ...) 128 240 384 720 384 720 

D. Propagace (reklama) 12 000 28 000 56 000 

Výsledek hospodaření 413 464 1 248 400 1 220 400 
 

Tab. 3.6 

 

Reklamu jsem v roce 2011 zdvojnásobila. Upoutat pozornost a dostat se do podvědomí 

veřejnosti se budu snažit s příchodem léta a poté v době narůstajících příjmů. 

 

 

3.6.5 Cash-flow 
 

Výkaz cash-flow udává přehled o peněžních tocích za rok (září 2009 – srpen 2010) fungování 

společnosti Squash-centrum Effe, s. r. o. Je uveden v Přílože XIII. 
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Informace získané pomocí peněžních toků za rok 2009/2010: 

 

� Začátek podnikání vždy odčerpá nejvíce peněžních prostředků, proto jsme zvolili 

dostatečnou míru reklamy a je naší snahou za první 4 měsíce získat klientelu na naši 

stranu. Určité příjmy nám zajistilo 20 smluvních firem, se kterými jsme udělali výměnnou 

dohodu. 

� Od měsíce března začíná působit na široké okolí reklama v podobě rádiového spotu, což 

upozorní na naši existenci nemalé množství posluchačů. 

� S přicházejícím jarem a létem se příjmy snížily (předpoklad je 30 %), jelikož lidé 

upřednostňují sporty venku v přírodě před sporty halovými. 

� Naopak s příchodem podzimu se projevuje sezónnost, zhoršené počasí naláká zájemce 

o sport do hal a zastřešených sportovišť. V této fázi, kdy jsme již rok na trhu se svými 

službami, už očekáváme, že okolí je dosti informováno a návštěvnost se rapidně zvýší. 
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4. Zhodnocení 

 

 

 Hlavním úkolem mé práce bylo vypracování vybraného tématu a dojít k závěrečnému 

výsledku a hodnocení. V praktické části jsem se věnovala hlavním aspektům podnikání 

využitých v praxi. Nejprve jsem si ujasnila, jaký obor podnikání je pro mě ten pravý. Najít 

vhodný a zároveň atraktivní předmět podnikání nebylo jednoduchou záležitostí. Ostrava je 

ve velké míře nasycena veškerým sortimentem výrobků a služeb. Squash je označován jako 

sport 21. století a patří mezi ty nejvyhledávanější. Protože sama bych nebyla schopna splatit 

minimální výši základního kapitálu, přizvala jsem k podnikání dalšího společníka. 

 

 Pro vybudování nového podniku Squash-centrum Effe, s. r. o. jsem zvolila budovu 

patřící k Hotelovému domu Metalurg. Prostory v 1. patře, které jsou momentálně využívány 

jako golfové cvičiště, jsou pronajímány za symbolickou částku, která mě utvrdila ve výběru 

prostor vhodných pro realizaci mého záměru. Výši nájmu jsem strategicky navýšila o pár tisíc 

korun a pronajímatel se mnou uzavřel nájemní smlouvu na dobu neurčitou, ale s podmínkou 

minimální doby nájmu 10 let. 

 

 Velice polemizující a podstatnou okolností je finanční náročnost investičního projektu. 

Veškeré stavební úpravy, výstavba squashových kurtů, vybavení interiéru a montáže jsou 

spojeny s vysokými náklady. Otázkou bylo, zda jsem schopna splácet úvěr, který nám banka 

poskytne. Za daných podmínek naše firma úvěr získala a prostřednictvím Výkazu peněžních 

toků jsem zjistila, že měsíční úvěrové splátky mám z čeho pokrýt i vzhledem k tomu, že jsem 

počítala s poměrně nízkým obsazením kapacit squash-centra. Výsledky hospodaření dle 

Výkazu zisku a ztráty jsou více než slibné, samozřejmě se zde jedná o předpokládaný odhad. 

Může se stát, že zisk bude nižší nebo naopak vyšší. Při podnikání je důležité neztrácet 

optimismus, ale v tomto směru je třeba být realistický a počítat vždy raději s nižšími výnosy, 

resp. příjmy. Počáteční investiční náklady zjevně nepohltí celý nám poskytnutý úvěr 

na 2,5 mil. Kč, ale počítáme vždy s nečekanými výdaji na nutnou revitalizaci, ochranná 

opatření nebo stavební úpravy, které jsme opomněli a které zjistíme v průběhu postupného 

vzniku squash-centra. 
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 Náš podnik disponuje třemi vybudovanými kurty, dámskými a pánskými šatnami, 

barem s občerstvením a příjemným posezením. Příznivé vyhlídky návštěvnosti nového 

squashového centra zaručují zdravý chod podniku. Svým zákazníkům chceme nabídnout 

komfortní, moderní a příjemné prostředí. Pro veřejnost budeme pořádat squashové turnaje, 

které zájemci jistě ocení a v případě dohody také turnaje pro základní či střední školy.  
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Závěr 
 

 Malým a středním podnikům je přikládána stále větší váha. Opouští se od státních 

centralizovaných společností a je podporován soukromý sektor. Rozvoj právě takových 

podniků má napomáhat snižování nezaměstnanosti a vytvářet mezinárodní obchodní vztahy, 

především v Evropě. Drobným podnikatelům je otevřena možnost být odkázán sám na sebe, 

založit si firmu podle svých představ a uskutečnit svůj nápad, což v minulosti nebylo 

prakticky možné. Podnikání může působit na okolí dvěma způsoby. Pro někoho je možnost 

podnikat výzvou a s vervou se pustí do něčeho nového a pro něj neobvyklého. Opačně reagují 

lidé, kteří v podnikání nenacházejí seberealizování. Malí a střední podnikatelé jsou 

podporováni Evropskou unií i vládou. Unie je zaměřena na podnikatele, kteří svou činností 

přispívají k technologickému rozvoji, ochraně životního prostředí, vědeckému výzkumu a 

vývoji. Vláda se prostřednictvím dotací angažuje rovněž v podpoře podnikání, ale ne 

z každých stran uslyšíme chválu. Politické zájmy v našem státě z pohledu soukromých 

podnikatelů jsou velice diskutabilní. Ať už hovoříme o kterékoliv politické straně, je známo, 

že o podpoře soukromého sektoru se mluví především před volbami. Jaký je k tomu důvod? 

Myslím si, že je zcela jasný. Je zřejmé, že učinit rázný krok nelze ze dne na den, ale 

na druhou stranu pouze mluvit nestačí. Až teprve činy a smysluplné kroky vpřed ukáží, jaká je 

ochota podporovat malé a střední podniky.  

 Jak jsem se sama přesvědčila při zpracování bakalářské práce, největší pomoc 

a podporu v podnikání vyžaduje začínající podnikatel. Investiční výdaje vynaložené na zřízení 

svého podniku jsou mnohdy vyšší, než si běžný zaměstnanec dokáže představit. 

Pro podnikatele má důležitý význam pomocná ruka bank, které nabízejí patřičnou škálu 

bankovních úvěrů začínajícím a již fungujícím podnikatelům. V dnešní době existuje řada 

bankovních ústavů, ze které je třeba si jen vybrat tu nejvhodnější pro dosažení 

podnikatelského cíle. 

 Začít s vlastním podnikáním vyžaduje neunáhlené rozhodování. Tím chci říct, že 

jedním z významných aspektů je vybrat správné místo pro svůj předmět podnikání. Mít 

na vědomí, kde o můj produkt (službu) bude zájem, kde je dostatečná poptávka, kterou chci 

uspokojit a kde moje snažení nepřijde vniveč. Lidé, ať chtějí nebo ne, se novým zvyklostem 

a trendům snadno přizpůsobí. Stejně tak je tomu v mém případě. Squash jako takový lidé ještě 

před pár lety skoro neznali, nyní je velice oblíbeným a vyhledávaným sportem. 
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