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Úvod 

Podnikání je samo o sobě velmi zajímavou a velmi často i vzrušující možností, jak si 

zajistit pravidelný příjem, zejména v případě, že máme zajímavou myšlenku nebo 

nápad. V případě, že se nám nepodaří najít práci z důvodu přesycenosti nabídky nebo 

nedostatečné poptávky na trhu práce nám slouží, jako alternativa k zajištění výdělku.  

 

V tomto případě se jedná o zjištění, zda by v praxi mohla fungovat myšlenka otevření 

obchodu se sportovním zbožím a doprovodnými službami na území města Ostravy. 

 

První kapitola představuje možnosti podnikání, které nám umožňuje právní řád České 

republiky. Nalezneme zde charakteristiky forem podnikání a jejich právní náležitosti, 

které musíme splnit. Seznámíme se zde s podrobnou podobou podnikatelského plánu, 

který je velmi důležitým počátečním dokumentem, pomocí něhož můžeme získat 

počáteční investice do podnikání a zjistíme i zda je vůbec možnost úspěšného 

realizování  V této kapitole se i dozvíme vše o založení společnosti a o splnění všech 

potřebných náležitostí podle pravidel tak, aby společnost byla úspěšně zapsána do 

obchodní rejstříku. Jsou zde popsána rizika, se kterými se potenciálně můžeme setkat 

při provozování podnikatelské činnosti. 

 

Ve druhé kapitole jsou podrobně popsány možnosti financování společnosti a její 

finanční zdroje, které jsou velmi důležité k udržení platební schopnosti a fungování 

společnosti. Musíme si vhodně zvolit složení kapitálu a jeho krytí, aby nedošlo 

k přílišnému zadlužení. 

 

Třetí kapitola už se věnuje přímo založení společnosti EXTREM, s. r. o. a přesnému a 

detailnímu podnikatelskému plánu, který je implementován do reálných podmínek trhu 

ve městě Ostrava. Dále je zde přesný popis založení společnosti a všechny úkony s tím 

spojené. Zjistíme, zda je tato myšlenka reálně možná, jestli máme možnost úspěšného 

založení nové společnosti a její budoucí rozvoj. Dále najdeme i konkrétní plány 

financování společnosti, finanční výkazy a celkový pohled na společnost a její 

strukturu. 
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Poslední kapitola je věnována shrnutí zjištěných údajů, jejich vyhodnocení a 

závěrečným doporučením, které mohou ovlivnit další vývoj podniku. Jsou zde i 

v krátkosti nastíněny plány budoucího rozvoje, které přicházejí v úvahu ve spojení 

s tímto předmětem podnikání. 
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1 Problematika podnikání 

Podnikání patří mezi základní práva každého z nás. Začátky nemusí být vždy 

jednoduché. Můžeme si vybrat mezi obchodní společností a OSVČ. Je velmi důležité 

před začátkem podnikání zpracovat podnikatelský plán, zvolit vhodnou právní formu 

obchodní společnosti, vyřídit na úřadech zahájení podnikání a především zvolit správné 

financování společnosti. 

 

1.1 Podnik 

Podnikem se pro účely obchodního 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 podstatě 

mají tomuto účelu sloužit.1 

 

1.2 Podnikatel 

Podnikatel je podle obchodního zákoníku definován jako: 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

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

dle zvláštních předpisů.2 

 

1.3 Formy podnikání 

V ČR existuje několik právních forem společností, ale dříve, než začneme 

s vyřizováním na úřadech, je potřeba zvolit správnou formu podnikání. Rozhodnutí o 

typu společnosti není jednoduché, musíme si určitě kritéria, která jsou pro správný 

výběr důležitá. Je dobré si stanovit faktory, podle kterých se budeme rozhodovat, zda 

                                                 
1 Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., § 5, odst. 1 
2 Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb., § 2, odst. 2 
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podnikat jako fyzická osoba nebo jako obchodní společnost (veřejná obchodní 

společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 

společnost). Jsou to především tyto základní ukazatele: 

• ručení za závazky, 

• rozhodovací pravomoci, 

• vlastnictví majetku, 

• způsob zdanění a nakládání s hospodářským výsledkem, 

• způsob vedení účetnictví. 

 

1.3.1 Ručení za závazky 

Je jedním z velmi důležitých ukazatelů, které si musíme důkladně promyslet. Existují 

dvě formy ručení: 

• veškerým svým majetkem (fyzická osoba podnikatel, společníci veřejné 

obchodní společnosti a to společně a nerozdílně, komplementáři komanditní 

společnosti), 

• veškerým majetkem obchodní společnosti, popřípadě její vlastníci do výše 

nesplacených vkladů (komanditisté komanditní společnosti, společníci 

společnosti s ručením omezeným a to společně a nerozdílně do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů). 

 

1.3.2 Rozhodovací pravomoci 

Z pravidla zde máme pouze 2 možnosti, jak se budeme rozhodovat: 

1. rozhoduje vlastník, 

2. rozhodují jiné osoby (v obchodních společnostech). 

 

Pouze v kapitálových společnostech jsou tyto pravomoci zakotveny v základním 

dokumentu (společenská smlouva, stanovy), o důležitých záležitostech rozhoduje valná 

hromada. 
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Rozhodovací pravomoci podle forem: 

• Fyzická osoba (podnikatel): rozhoduje samostatně. 

• Veřejné obchodní společnost: jsou oprávněni rozhodovat všichni společníci. 

• Komanditní společnost: k obchodnímu rozhodování jsou oprávněni pouze 

komplementáři, o ostatních záležitostech rozhodují všichni (pokud společenská 

smlouva nestanovuje jinak, každý má 1 hlas). 

• Společnost s ručením omezeným: rozhodovat zde mohou jednatelé, o ostatních 

záležitostech rozhodují společníci dle výše podílů (1 hlas na 1000 Kč vkladu, 

pokud společenská smlouva nestanovuje jinak). 

• Akciová společnost: statutárním orgánem je představenstvo, kontroluje ho 

dozorčí rada, počet hlasů odpovídá nominální hodnotě držených akcií. 

 

1.3.3 Vlastnictví majetku 

Zatímco věci a práva zahrnuté v obchodním majetku právnické osoby jsou jejím 

vlastnictvím, věci a práva zahrnuté v obchodním majetku podnikatele – fyzické osoby, 

jsou jeho vlastnictvím, mohou být také součástí společného jmění manželů, pokud 

nedošlo k jeho úpravě. 

 

1.3.4 Způsob zdanění a nakládání se ziskem 

Daň z příjmu se vztahuje na 2 základní daně (daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu 

právnických osob), které se také rozdílně používají vždy podle toho, jakou formu 

podnikání jsme si zvolili. 

 

Daň z příjmu fyzických osob: 

a) HV podnikatele – fyzické osoby, 

b) HV společníků veřejné obchodní společnosti, 

c) HV komplementářů komanditní společnosti. 

 

Daň z příjmu právnických osob: 

a) HV komanditistů komanditní společnosti, 

b) HV společnosti s ručením omezeným, 
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c) HV akciové společnosti. 

 

Hospodářský výsledek dělíme také podle druhu společnosti. Fyzické osoby získají část 

HV, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři, který je v nezdaněné 

formě HV u společností, danících se daní z příjmu právnických osob, se obvykle dělí 

dle výše splacených vkladů. 

 

1.3.5 Vedení účetnictví 

Zákon o účetnictví stanoví, kdo je povinen vést účetnictví. Tento zákon se vztahuje na3: 

a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

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

jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, 

c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, 

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

e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona 

o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou 

součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok  částku  25 000 000 Kč, a to od prvního dne 

kalendářního roku, 

f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,  

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

právní subjektivity  podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden 

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

nebo 

h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní 

předpis, (dále jen „účetní jednotky“). 

  

                                                 
3 Zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb., § 1, odst. 2 
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1.4 Podnikatelský plán 

Na začátku si musíme uvědomit pro koho podnikatelský plán připravujeme a zvolit jeho 

správné sestavení. Správně sestavený plán nás může hned na začátku upozornit na 

možné problémy a bariéry, které bude nutné překonat. Uvědomíme si všechna úskalí, 

nastavíme si reálný časový horizont a poměříme si své plány s realitou. 

 

Podnikatelský plán nám rovněž pomáhá získat lepší podmínky při žádosti o finanční 

prostředky (od banky, investora), dodavatele nebo pokud sháníme společníka pro 

podnikání. 

 

Při sestavování plánu je důležité respektovat riziko a pracovat se všemi variantami (od 

neúspěšné až po úspěšnou). Je důležité identifikovat, a pokud je to možné, i 

kvantifikovat možná rizika. 

 

Podnikatelský plán by měl mít tyto náležitosti: 

 

1. Titulní strana:  

Obsahuje jméno, sídlo, kontakty a IČO společnosti, jména společníků. 

 

2. Shrnutí:  

Stručně a výstižně shrnutý podnikatelský plán, hlavní myšlenka a především 

přínosy podnikání, je to nejdůležitější část dokumentu, zde se investor/společník 

rozhoduje, jestli ho plán zaujal, zda jej bude vůbec číst a  zda se stane jeho 

součástí; mělo by obsahovat: 

a) podnikatelský záměr (zaměření podnikání, charakteristika produktu/služby, 

definování velikosti trhu a cílové skupiny),  

b) faktory úspěchu (přednosti projektu, popsání konkurenční výhody a přidané 

hodnoty pro zákazníka), 

c) podnikové cíle (specifikace vize a strategie, způsob dosažení, stanovení 

krátkodobých i dlouhodobých cílů). 

 

3. Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy: 
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Představíme zde všechny osoby, které se účastní tohoto projektu (řada subjektů 

posuzuje podnikatelský záměr podle osob, které jsou za něj odpovědné a jsou do 

něj zapojeny), musíme zde vyzdvihnout pracovní i osobností předpoklady, 

zkušenosti v této oblasti a další znalosti a dovednosti. 

 

4. Popis podniku: 

a) forma podnikání, lokalita a vlastnické poměry k provozovně (sídlo nebo 

provozovna společnosti je velmi důležitá, je nutné věnovat velkou pozornost 

vhodnému zvolení a výběru umístění), 

b) způsob vedení účetnictví (zde je spíše myšleno, zda řešit tuto službu externě 

nebo mít vlastní účetní oddělení), 

c) zákonná a jiná pojištění (zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vzniká už při zaměstnání 

jednoho pracovníka, pojištěním můžeme snížit riziko podnikání). 

 

5. Popis podnikatelské příležitosti: 

Zde popíšeme podnikatelskou příležitost, výrobek/službu, velikost trhu, 

přidanou hodnotu pro zákazníka, ale i investora/společníka. 

 

6. Popis výrobku/služby: 

a) výrobek (vlastnosti, technické parametry, náročnost výroby, cílovou 

skupinu, doplňkové služby a jejich poskytování, jiné varianty výrobku), 

b) služba (komu je určena, distribuce, umístění, technické zázemí, personál), 

c) konkurenční výhoda (její definování, průzkum trhu, zkušenosti, přidaná 

hodnota). 

 

7. Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů: 

a) zajištění potřebných vstupů (základní materiál, suroviny, energie, technické 

a technologické zajištění, součástky atd., vstupy můžeme vyjádřit pomocí 

naturálních i peněžních jednotek, je nutné se věnovat jen těm, které jsou pro 

nás významné (tvoří velkou část nákladů), můžeme použít různé kombinace 

vstupů, faktory pro výběr vstupů jsou kvalita, vzdálenost zdrojů a jejich 

dostupnost, možnost substituce, cena a míra rizika), 



16 
 

b) časový harmonogram (musí být promyšlen pro všechny činnosti a postupy 

výroby, zajištění dodávek od dodavatelů, osoby odpovědné za činnosti 

v oblasti zásobování, určení priorit), 

c) dodavatelé (správný výběr dodavatele pomocí podrobné kalkulace a zvážení 

všech možností, vybrat nejvýhodnější, může být více dodavatelů). 

 

8. Postavení firmy na trhu, konkurence a marketing: 

a) trh (podrobná analýza trhu, zjištění všech informací o trhu, konkurenci, 

zákaznících, dodavatelích, bariéry vstupu na trh, využití všech možných 

zdrojů (veřejných – internet, tisk, úřady, orgány státní správy, průzkumy; 

neveřejných), vlastní průzkumy a pozorování chování účastníků trhu, 

musíme rozlišovat velikost cílového trhu, segmentace trhu, potenciální 

zákazníci), 

b) konkurence (podniky působící na stejných trzích a poskytující stejné nebo 

velmi podobné výrobky/služby, můžeme rozdělit na hlavní (silné postavení 

na trhu) a vedlejší, zkoumáme pouze hlavní konkurenty, zjišťujeme 

přednosti i nedostatky), 

c) marketing (tvorba ceny, cenová strategie a cenová politika, slevy, platební 

podmínky, dodavatelská politika, oslovení a působení na zákazníka, využití 

marketingových mixů, stanovení marketingových cílů, způsob jejich 

dosažení, postavení na trhu). 

 

9. Personální zdroje: 

V případě, že se jedná o malou firmu, stačí jejich uvedení v popisu podniku. 

V opačném případě se musíme zaměřit na potřebu kvalifikovaných 

zaměstnanců, možnosti místního trhu práce. S výběrem vhodných zaměstnanců 

je dobré začít co nejdříve a musíme si vyčíslit výši osobních nákladů. 

 

10. Finanční plán: 

Je to nejdůležitější část plánu. Finanční plán obsahuje: 

a) zakladatelský rozpočet, 

b) provozní rozpočet, 

c) investiční rozpočet, 

d) celková náročnost na finanční zdroje, 
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e) základní účetní výkazy (cash flow – popisuje finanční toky, výkaz zisků a 

ztrát – vyčísluje výnosy a náklady společnosti a její hospodářský výsledek, 

rozvaha – soupis aktiv a pasiv, struktura majetku, zdroje financování, 

analýza bodu zvratu – dosažení rovnosti nákladů a výnosů), 

f) struktura kapitálu (vlastní, cizí). 

 

Musíme si uvědomit rozdíly, mezi základními pojmy a znát jejich přesný 

význam (náklady x výdaje, výnosy x příjmy, zisk, cash flow). Pro zmenšení 

rizika chybného financování je dobré sestavovat výkaz cash flow a výkaz zisků a 

ztrát současně, v měsíční periodě. V pozdější letech je možné tuto periodu 

změnit a prodloužit (čtvrtletní, roční). Využijeme data a informace z dat 

z minulosti a na jejich základě plánujeme budoucí peněžní toky. Optimální je 

plánovat pomocí ukazatelů „tří úrovní“ (1. varianta s aktuálními čísly,  

2. varianta je při 100% využití kapacity, 3. varianta s výražně horším využitím 

kapacity). 

 

11. Rizika projektu: 

Rizika jsou skryta v každém projektu. Pokud chceme riziko snížit na minimum, 

vypracujeme podnikatelský plán co možná nejkvalitněji a nejpodrobněji, 

zpracujeme analýzu rizik, tím předejdeme špatným výsledkům budoucího 

vývoje. Vyhodnotíme rizikové faktory a můžeme se jim v budoucnu vyhnout.  

Ta obsahuje: 

a) identifikaci rizikových faktorů (trh, produkt, obchody, management, vlastní 

vývoj, kvalita, zdroje, produktivita, klíčovost, sklady, investice, informační 

technologie, cash flow, makroekonomická rizika), 

b) kvantifikace rizika (použitím statistických a matematických postupů 

k vyhodnocení rizik), 

c) plánování krizových scénářů (vypracujeme plán a strategii pro případ 

rizikového scénáře), 

d) monitoring a řízení (stálá kontrola rizikových faktorů). 

 

K vyhodnocení rizikových faktorů nám slouží i např. analýza citlivosti (citlivost 

hospodářského výsledku na změnu faktorů ovlivňujících hospodářský výsledek). 
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Výhoda této analýzy je možnost použití přímo pro potřeby našeho 

podnikatelského plánu a implementovat ji do naší oblasti podnikání. 

 

12. Příloha: 

Do této části přiložíme všechny důležité podklady pro daný podnikatelský plán. 

Tyto přílohy jsou zpravidla velmi podrobné, údaje jsou zde přesné (technická 

dokumentace, smlouvy apod.). 

 

1.5 Administrativa založení společnosti 

Založení podniku s sebou přináší řadu důležitých úkonů, které je nutné před zahájením 

podnikání provést. Tím nejdůležitějším je ohlášení živnosti na příslušné úřady.  

 

1.5.1 Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny 

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) se zakládá podepsáním společenské 

smlouvy, jestliže je založena dvěma nebo více zakladateli. Zakladateli s.r.o. mohou být 

jak osoby fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby české nebo zahraniční. 

 

Společnost s ručením omezeným lze založit i jediným zakladatelem, který 

sepisuje zakladatelskou listinu. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i 

právnická osoba. 

 

Zákon vylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho společníka 

(a to jak fyzickou nebo právnickou osobu), byla jediným zakladatelem jiné společnosti s 

ručením omezeným. Založením takové společnosti by mohlo dojít k řetězovitému 

zakládání společností s ručením omezeným o jediném zakladateli – společnosti s 

ručením omezeným, čímž by docházelo k nepřehledné situaci, která by byla ke škodě 

věřitelů těchto společností. 
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Znázornění zakázaného řetězení společností: 

 

 

Zákon též vylučuje, aby se společnost s ručením omezeným s jediným společníkem 

stala jediným společníkem jiné společnosti ručením omezeným. To znamená, že v praxi 

by byla absolutně neplatná např. smlouva o převodu obchodního podílu, kterou 

společník s.r.o. převádí obchodní podíl na druhého společníka, jímž je s.r.o. s jediným 

společníkem, která se má stát jediným společníkem. Fyzická osoba může být jediným 

společníkem maximálně tří společností s ručením omezeným. 

 

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s.r.o. musí mít formu notářského 

zápisu. Nedostatek této předepsané formy způsobuje neplatnost smlouvy. 

 

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

• firmu a sídlo společnosti, 

• určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

• předmět podnikání (činnosti), 

• výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a 

lhůty splacení vkladu, 

• jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

• jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

• určení správce vkladu, 

• jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, 

a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další 

obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého 

vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka). 
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Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní 

organizaci společnosti a podrobněji některé náležitosti obsažené ve společenské 

smlouvě (v praxi však není obvyklé, aby s.r.o. přijala stanovy). Společenskou smlouvou 

lze upravit další záležitosti, které však nejsou povinnými náležitostmi. V případě, že 

společenská smlouva neobsahuje minimální náležitosti, je neplatná a jejím podepsáním 

není společnost založena. 

 

1.5.2 Splacení vkladů před vznikem s.r.o. 

Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být splacena nejméně zákonem určená část 

peněžitých vkladů společnosti a všechny nepeněžité vklady (hodnota nepeněžitých 

vkladů musí být určena znaleckým posudkem). Zákon stanoví, že na každý peněžitý 

vklad musí být splaceno nejméně 30 % (v případě, že vklad společníka činí 20 000,- Kč, 

musí tento společník splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního 

rejstříku nejméně 6 000,- Kč). Zákon dále stanoví, že celková výše splacených 

peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 

100 000,- Kč. 

 

Zákon tedy stanoví pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem společnosti 

do obchodního rejstříku. Společenská smlouva, kterou je určena výše základního 

kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, 

může založit povinnost splatit vklady před zápisem do obchodního rejstříku ve větším 

rozsahu, popřípadě splatit všechny vklady před zápisem. 

 

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém 

rozsahu před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, to znamená, že jestliže 

činí základní kapitál této jednočlenné s.r.o. 200 000,- Kč, musí být splaceno  

200 000,- Kč. V případě, že se fyzická nebo právnická osoba stane jediným 

společníkem až po vzniku společnosti, tedy všechny obchodní podíly společnosti se 

spojí v rukou jediného společníka, je tento společník povinen do 3 měsíců ode dne 

spojení obchodních podílů splatit zcela všechny peněžité vklady nebo převést část 

obchodního podílu na jinou společnost. 

 



21 
 

1.5.3 Získání podnikatelského oprávnění s.r.o. 

V případě, že je s.r.o. založena za účelem podnikání musí jednatelé s.r.o. požádat o 

vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Ode dne doručení 

průkazu podnikatelského oprávnění plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku. 

 

1.5.4 Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku 

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku 

podávají všichni jednatelé svým jménem, nikoliv jménem již založené osoby. Pravost 

podpisů všech jednatelů musí být úředně ověřena. Jednatelé mohou zmocnit k 

vypracování a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost 

podpisů na plné moci musí být rovněž úředně ověřena. 

 

1.5.5 Přílohy k návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku 

K návrhu na zápis s.r.o. se dokládají následující přílohy: 

• doklady o založení – společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě 

notářského zápisu, 

• doklady o předmětu podnikání (je-li založena za účelem k podnikání) – 

oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z živnostenského rejstříku), 

• doklady o splacení vkladu – prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným 

podpisem (právní názory se liší, zda je u tohoto dokumentu potřeba úředně 

ověřeného podpisu nebo ne, doporučujeme však pro zvýšení právní jistoty 

podpis nechat ověřit), potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál, v 

případě nepeněžitého vkladu, kdy je vkladem nemovitost je potřeba výpis z 

katastru nemovitostí na vkládanou nemovitost (pro jistotu ne starší než tři 

měsíce), usnesení příslušného soudu o jmenování znalce, znalecký posudek, 

soudem jmenovaného soudního znalce na vkládanou nemovitost, písemné 

prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem, 

• Doklady o sídle – písemné prohlášení vlastníka prostor, kterým uděluje souhlas 

k užívání těchto prostor, anebo správce zmocněného k udělení souhlasu s 
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umístěním sídla a zmocnění tohoto správce, výpis z katastru nemovitostí ne 

starší 3 měsíců, 

• Doklady o jednatelích – výpis z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce 

(v případě, že se jedná o občana jiného členského státu EU, postačí jenom výpis 

z tohoto státu. V případě, že se jedná o občana jiného státu než je EU, je potřeba 

výpis ze státu, jehož je občanem a výpis ze států, ve kterých se nepřetržitě 

alespoň 3 měsíce zdržoval v posledních 3 letech), čestné prohlášení jednatele s 

úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že 

splňuje podmínky provozování živnost podle § 6 živnostenského zákona a 

nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 a 

splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku 

• Doklady o členech dozorčí rady (je-li tento nepovinný orgán zřízen) – stejné 

doklady jako u jednatelů, 

• Doklady do sbírky listin – společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

podpisové vzory jednatelů, znalecký posudek na vkládanou nemovitost (je-li 

vložena nemovitost), 

• Ostatní dokumenty – plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže 

jednatelé zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými 

podpisy jednatelů), souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se 

zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se 

v rámci zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo 

právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem 

jednatelů). 

 

1.5.6 Jednotný registrační formulář 

Dnes již  stačí podat jen jeden formulář na Centrálním registračním místě (jsou pro 

tento účel zřízena na obecních živnostenských úřadech), který nahradil v srpnu 2006 

všechny ostatní formuláře pro podání na živnostenském úřadě, finančním úřadě, 

příslušné správě sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotní pojišťovně. 

 

Všechny tyto formuláře se sjednotily do jednoho, zpřehlednily se a zejména se 

odstranilo opakované vyplňování totožných údajů na registračních nebo přihlašovacích 
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formulářích pro jednotlivé orgány. Existují dva základní typy jednotných registračních 

formulářích, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. 

 

1.5.7 Elektronický jednotný registrační formulář 

Elektronická podoba jednotného registračního formuláře je připravena k přímému 

vyplnění pomocí počítače a jeho opakovanému použití při uložení. Po vyplnění a 

podepsání formuláře se podává stejně jako tištěná verze na Centrálním registračním 

místě. 

1.5.8 Použití Jednotného registračního formuláře 

Pomocí Jednotného registračního formuláře je možné podat tyto registrace resp. 

přihlášky do evidence4: 

 

1. 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 bylo provozování živnosti přerušeno. 

 

2. 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, 
                                                 
4 http://www.mpo.cz/dokument55910.html  27. března 2010 
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• přihláška k registraci — odštěpné závody a provozovny, 

• přihláška k dani z příjmů jako plátci: 

o daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

o daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, 

o 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 — stálá provozovna, 

• přihláška k dani z příjmů jako plátci: 

o daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, 

o daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně, 

o zajišťující daň z příjmů. 

 

3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení: 

• oznámení o zahájení/ukončení samostatné výdělečné činnosti OSVČ, 

• přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ. 

 

4. Ve vztahu k úřadu práce: 

• hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak 

fyzických osob, tak právnických osob). 

 

5. Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně: 

• oznámení pojištěnce (fyzické osoby) o zahájení/ukončení samostatné 

výdělečné činnosti. 
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2 Financování společnosti 

Součástí investičního rozhodování podniku je i financování pořízení, obnovy či 

rozšíření investičního majetku (financování investic). Na rozdíl od krátkodobého 

financování má financování investic dlouhodobý charakter a proto se často označuje 

jako dlouhodobé financování. Do dlouhodobého financování však svou povahou patří i 

financování té časti oběžného majetku která má trvalý charakter. 

2.1 Financování a finanční zdroje podniku 

Financování můžeme charakterizovat jako činnost zabývající se získáváním finančních 

zdrojů (kapitálu a peněz) pro založení, chod a rozvoj podniku, v potřebném objemu, 

čase a struktuře, při nejnižších nákladech na jejich získání a s nejnižší cenou za jejich 

používání. 

 

Financování podniku 

Financování rozdělujeme podle období a to na: 

• dlouhodobé (financování stálých aktiv a trvalé části oběžného majetku), 

• krátkodobé (financování obratového procesu). 

 

Existují základní pravidla financování, která vyplývají z principů majetkově-finanční 

stability podniku: 

a) pravidlo rovnováhy mezi dobou vázanosti kapitálu v majetku a lhůtou splatnosti 

kapitálu (zlaté bilanční pravidlo), ze kterého plyne, že: 

• dlouhodobý majetek je třeba krýt dlouhodobými zdroji, 

• krátkodobý majetek může být financován i krátkodobými zdroji, 

b) principy optimalizace kapitálové struktury. 

 

V případě, že by podnik uplatňoval financování svého dlouhodobého majetku 

z krátkodobých zdrojů, musel by v průběhu životnosti majetku obstarávat nové zdroje 

krytí pokaždé, kdy by končila jeho splatnost. Takto by mohly v podniku vzniknout 

finanční potíže při splácení těchto krátkodobých závazků. 
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Financování krátkodobého majetku dlouhodobými zdroji také není pro podnik efektivní, 

protože náklady, které musíme vynaložit na tyto zdroje jsou vyšší, než náklady 

vynaložené na zdroje krátkodobé. 

 

Dlouhodobé financování podniku by mělo sledovat tři základní cíle: 

 

1) zajistit ekonomicky zdůvodněnou rozpočtovanou výši kapitálu na podnikem 

předpokládané investice, splňující požadovanou míru výnosnosti, 

2) dosáhnout co nejnižších průměrných nákladů kapitálu na požadované investice, 

3) udržovat finanční stabilitu podniku (nezvyšovat finanční riziko firmy 

neúměrným zapojením cizího dlouhodobého kapitálu do financování investic, 

naplňovat zvolenou politiku financování). 

 

Finanční zdroje podniku 

Mezi finanční zdroje podniku obvykle řadíme zdroje pořízení, obnovy a přírůstky 

podnikového majetku, je to toková veličina. Strukturu a vydatnost (skladbu a velikost 

jednotlivých zdrojů nebo spotřeby) v daném období zachycuje cash flow. Pokud zdroje 

takto vymezujeme, patří k nim i specifická forma pořízení majetku, leasing (pronájem 

majetku – operativní i finanční) a odpisy (účetní) jako zdroje obnovy opotřebovaných 

stálých aktiv. 

 

Tržby  - hlavní zdroj financování chodu podniku, 

 - stálý zdroj obnovy spotřebovaných vstupů, energie a mezd, údržby majetku,  

   úhrady pojištění, daní, dividend aj., 

 - nositel odpisů a zisku, 

 - transformační médium metamorfózy kapitálu. 

 

Hodnocení finančních zdrojů 

Jejich vydatnost a struktura jsou východiskem posuzování a hodnocení finanční situace 

podniku (finanční zdraví, finanční stabilita). Podmínkou pro zajišťování majetkově 

finanční stability podniku je žádoucí struktura ve vztahu ke skladbě majetku. 



27 
 

Dodržování potřebné struktury finančních zdrojů umožňuje utváření optimální 

kapitálové struktury a dobré platební schopnosti (likvidity podniku). 

 

Členění finančních zdrojů podniku 

Investice (alokace kapitálu do majetku) 

Jsou to zdroje finančního krytí (zdroje kapitálu i peněz, které mění velikost a skladbu 

pasiv v rozvaze. Dělíme na nevratné, které zvyšují vlastní kapitál (zisk po zdanění, 

vklady společníků, akciový kapitál, emisní ážio, dotace) a vratné, které zvyšují cizí 

zdroje (úvěry – bankovní, obchodní; závazky – dluhopisy, směnky aj.; zálohy od 

odběratelů, rezervy – účetně vytvářené na vrub nákladů, finanční leasing) a smíšené 

(rizikový kapitál), které zvyšují vlastní kapitál i cizí zdroje. 

 

Dezinvestice (uvolňování peněz z majetku jeho prodejem – nositelem jsou tržby) 

Jsou to zdroje oběživa (zdroje jen peněz), které nemění velikost ani skladbu pasiv 

v rozvaze, mění se pouze struktura majetku a aktiv.  

 

Tržby  

• prodej výrobků, zboží a služeb (zdroje obnovy spotřebovaných vstupů, údržby 

majetku, úhrady pojištění, daní, dividend, sponzorských darů aj. a nositel všech 

interních zdrojů – zisk, odpisy rezervy), 

• prodej dlouhodobého finančního majetku (cenné papíry v držení), 

• prodej majetku hmotného (nemovitosti, movitý dlouhodobý majetek, zásoby) a 

majetku nehmotného (licence, patenty, know-how), 

• prodej pohledávek (směnečné úvěry), faktoring, forfaiting. 

 

Financování podnikových investic 

Zabývá se soustřeďováním a optimálním složením různých forem finančních zdrojů na 

úhradu hmotných podnikových investic. Můžeme se setkat i z názvem jako dlouhodobé 

financování, protože zahrnuje i financování trvalé části oběžného majetku. 

 

Nejvýznamnější zdroje a formy krátkodobého financování: 
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1. Obchodní úvěr – je úvěrem, který čerpá odběratel od dodavatele tím, že mu za 

dodávky výrobků, prací  a služeb, platí až po uplynutí sjednané lhůty (14, 30, 60 

dní). 

 

2. Krátkodobý bankovní úvěr – je úvěr poskytnutý různými bankami jako věřiteli 

podniku jako dlužníkovi na krytí jeho oběžného majetku a financování jeho  

přírůstků, doba splatnosti je do 1 roku. 

 

Nejvýznamnější zdroje a formy dlouhodobého financování: 

a) Interní (samofinancování):  1. odpisy, 

2. zadržený zisk (neodčerpaný do spotřeby). 

b) Externí :  1. emise akcií (kmenové, prioritní), 

2. emise dluhopisů, jiné formy dluhových CP, 

3. dlouhodobé bankovní úvěry, 

4. dodavatelské úvěry, dlouhodobé zálohy, 

5. finanční leasing, 

6. rizikový kapitál, 

7. projektové financování, 

8. ostatní externí zdroje (dotace, dary). 

 

Vyspělé podniky prosazují při dlouhodobém financování investic tři základní tendence: 

 

1. interní zdroje jako rozhodující zdroj financování, 

2. odpisy jako rozhodující interní zdroj, 

3. v rámci externích zdrojů převládají ve většině zemí bankovní úvěry, kde se více 

využívají zdroje z emise dluhopisů a akcií (s výjimkou USA). 

2.2 Odpisy jako interní zdroj financování 

Jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného majetku za 

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

nákladů, tím postupně snižovat jeho výši v aktivech bilance a jistit jeho obnovu. 
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Odpisy 

Část ceny dlouhodobého (investičního) hmotného a nehmotného majetku, která se 

v průběhu jeho životnosti systematickým způsobem zahrnuje do provozních nákladů 

podniku (jsou evidovány ve výsledovce). 

 

Oprávky  

Vyjadřují kumulovaný součet odpisů k určitém okamžiku (jsou zachycovány 

v rozvaze). 

 

PC – oprávky = ZC 

cenapořizovací

oprávky
majetkuopotřebenímíra =  

 

Odpisy vyjadřují opotřebení, které může být: 

• fyzické (materiální, hmotné) – vyjadřuje ztrátu technické způsobilosti, 

• morální – dochází k němu v souvislosti s pokrokem a vývojem. 

 

Pomocí odpisování nemusí reálná tržní cena majetku vždy klesat. Může se měnit a 

vyvíjet nezávisle na účetní zůstatkové ceně, kde tržní faktory hrají rozhodující roli. 

 

Odpisy mohou mít i další význam: 

• Jako složka provozních nákladů, která ovlivňuje výši vykazovaného výsledku 

hospodaření a současně i velikost skrytých rezerv. Díky tomu mohou ovlivňovat 

i velikost dividend, rentabilitu podnikání a hodnoty ukazatelů kapitálového trhu. 

• Jsou volným peněžním zdrojem použitelným, do doby obnovy dlouhodobého 

majetku, k jakémukoliv účelu. 

 

Odpisy jsou součástí celkových příjmů podniku v podobě inkasovaných tržeb, protože 

v ceně výrobku jsou zahrnuty i odpisy. Spolu se ziskem vytváří hlavní zdroj krytí 

obnovy, eventuálně rozšíření fixního majetku a ostatních výdajů. V bezinflačním 

prostředí by odpisy měly zajišťovat obnovu stávajícího dlouhodobého (investičního) 

majetku a zadržený zisk (přidělený do fondu rozvoje) pak zajišťuje jeho rozšíření. 
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Odpisy jsou relativně stabilní zdroj financování, protože nejsou ovlivněny tak velkým 

množstvím proměnlivých faktorů jako zisk a jsou obsaženy v tržbách, i když podnik 

nevytváří zisk a tržby pokrývají pouze úroveň nákladů. 

 

Odpisy jsou v České republice usměrňovány dvěma zákony, zákonem o účetnictví5 a 

zákonem o dani z příjmů6. Odpisy lze proto rozlišovat na: 

 

1. Účetní (kalkulační): 

• zahrnují se do nákladů, slouží k vyjádření opotřebení fixního majetku, 

ovlivňují výsledek hospodaření, jejich nákladovou funkci ověřuje 

auditor; 

• podnik rozhoduje samostatně o intenzitě odpisování (odpovídající 

konkrétním podmínkám používání), v odpisovém plánu stanoví jejich 

výši (maximálně do výše vstupní ceny) a způsob odpisování (v čase 

rovnoměrně, degresivně, podle výkonů aj.). 

 

2. Daňové (finanční, jen pro účely stanovení základu daně z příjmů): 

• nejsou předmětem účtování (mimoúčetně se o ně upravuje vykazovaný 

účetní zisk), 

• zákon stanoví maximálně možné částky odpisů (odpisové limity a doba 

odpisování), 

• zvolený způsob odpisování (rovnoměrný, zrychlený) nelze později 

změnit, 

• správnost odpisování prověřuje finanční úřad. 

 

V případě, že účetní odpisy jsou větší než odpisy daňové, zvyšuje tento rozdíl účetní 

zisk pro zdanění a naopak. 

 

Celková výše účetních odpisů závisí na: 

 

1. Výši a struktuře dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

                                                 
5 Zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991 Sb. 
6 Zákon o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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Podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech a jeho vnitřní struktura jsou 

značně odlišné v závislosti na odvětvích podnikání. Pro výsledek hospodaření je 

důležité, jak je dlouhodobý majetek využíván. 

dldMstav

tržby
dldMvyužití

φ
=  

Čím je využíván lépe (intenzivněji, tím více se odpisy relativně snižují a zvyšuje 

se podnikový zisk. Na druhé straně to může znamenat růst některých nákladů 

(práce přesčas, v noci apod.), proto je nutno využití posuzovat komplexně. 

 

2. Vstupní ceně, ze které se odepisuje 

Zpravidla se jako vstupní cena (základ pro odpisování) využívají: 

• ceny historické (ceny v době pořízení, resp. zařazení do evidence), 

• pořizovací ceny (při úplatném pořízení), 

• reprodukční ceny (v ostatních případech - darování), 

• vlastní náklady (pořízen ve vlastní režii) –jen pro účetní odpisování. 

 

3. Době odepisování 

Doba odpisování výrazně ovlivňuje výši odpisů podniku. Stanovení relativně 

krátkých dob odpisování umožňuje podniku vytvářet vysoké tiché rezervy, 

neboť dlouhodobý majetek je podhodnocen. 

 

4. Metodě odepisování 

Metody odpisování stanovují rozložení odpisů na jednotlivá léta životnosti 

investice. Lineární metoda je založen na principu, že odpisy se rozvrhují na 

jednotlivá léta životnosti stejně (roční výše odpisů v Kč = pořizovací cena v Kč 

* odpisová sazba). Při degresivních metodách se roční odpisy v průběhu 

životnosti majetku snižují. 

 

Nejčastěji se používá odepisování: 

a) Stejným procentem ze zůstatkové ceny (rovnoměrné odpisování), 

v tomto případě můžeme postupovat dvěma způsoby: 

 

1. Neodepsaná částka se určí předem, tzv. likvidační cena 
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n

PC

LC
s

1

1 






 −=  

O = ZC * s 

O  roční výše odpisů v Kč, 

PC pořizovací cena v Kč, 

LC likvidační cena, 

ZC zůstatková cena začátkem roku, 

s  odpisová sazba, 

n  doba odpisování. 

 

2. Neodepsaná částka se předem neurčí a vyjde jako neodepsaný zbytek 

při použití zvolené odpisové sazby (zpravidla dvojnásobek lineární 

sazby). 

 

b) Dle kumulativního souhrnu čísel z pořizovací ceny, 

při kumulativním souhrnu čísel, nevzniká neodepsaný zbytek a odpisy 

klesají rovnoměrně: 

( )
2

1+⋅= nn
K  

K

z
s =  

K  kumulativní souhrn čísel. 

 

Automaticky neznamená, že vyšší účetní odpisy zvýší celkově zdroje samofinancování, 

protože nejsou daňově uznatelné celou svou výší. Volbou intenzity účetního odpisování 

se tedy nemění celková výše interních zdrojů, ale jen struktura interních zdrojů, podnik 

tak může snižovat zdroje pro nevýrobní účely (dividendy, podíly na zisku pro 

společníky) a tím naopak zvyšovat zdroje pro modernizaci fixního majetku (podíl 

odpisů). 

 

2.3 Nerozdělený zisk jako zdroj financování investic 

Bývá poslední položkou celého rozdělování zisku, která ohraničuje prostor pro použití 

zisku na investice. Často se rozlišuje nerozdělený zisk běžného roku a nerozdělený zisk 
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minulých let (přehled o nerozděleném zisku a jeho pohybu bývá někdy doplňkovým 

dokumentem k výkazu zisku a ztrát). Tvorba nerozděleného zisku vyplývá 

z následujícího schématu: 

 

Zisk běžného roku  (výnosy – náklady), úprava na daňový základ 

- daň ze zisku (v ČR „daň z příjmů PO“) 
=   zisk disponibilní (netto) 

- příděl rezervnímu fondu (dle ObZ), 

- příděly dalším fondům ze zisku  
(jedná se o fondy spotřební, neurčené pro financování investic, např. sociální, 
stabilizační aj.), 

- úhrada tantiém (odměny členů představenstva a dozorčí rady) 

- výplata dividend 
Nerozdělený (též zadržený) zisk běžného roku  

+ nerozdělený zisk z minulých let 

Nerozdělený zisk celkem  

 

Na výši nerozděleného zisku mají rozhodující význam zejména: 

1) zisk běžného roku (vyjadřuje účelnost a hospodárnost celkové činnosti podniku), 

2) daň ze zisku, 

3) dividendy vyplácené akcionářům (podíl dividend na čistém zisku je v podnicích 

soustavně sledován, hodnocen a plánován), 

4) tvorba fondů ze zisku (rezervního dle obchodního zákoníku a spotřebních a 

neinvestičních). 

 

Někdy je tento nerozdělený zisk považován za nejlevnější finanční zdroj se 

zdůvodněním, že podnik nic nestojí (na rozdíl od akciového kapitálu, úvěru, obligací 

atd.). Není to správná úvaha, protože výnosnost použitého nerozděleného zisku musí 

být srovnatelná s tím, co by akcionáři získali, kdyby jim nerozdělený zisk byl vyplacen 

ve formě dividend. Proto každý projekt, který je z nerozděleného zisku financován, 

musí zajistit vyšší výnosnost, než je dividendový výnos pro akcionáře. Cena 

nerozděleného zisku je tedy cenou příležitosti a je stejná, jako cena akciového kapitálu 

(dividendový výnos). Neuvažují se emisní náklady. 
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Jestliže se nerozdělený zisk používá k samofinancování podnikového rozvoje, zvyšuje 

se tak vlastní kapitál podniku. V tomto případě hovoříme o samofinancování , které je 

zachyceno v bilanci podniku. Mezi jeho výhody patří: 

• nezvyšuje se počet akcionářů či věřitelů, 

• nevznikají náklady emise cenných papírů, 

• snižuje se finanční riziko zadlužení a tím i riziko vzniku nákladů finanční tísně 

či úpadku. 

 

Nevýhodou je: 

• jde o poměrně málo stabilní finanční zdroj, 

• je relativně dražší zdroj, protože zde nepůsobí úrokový daňový štít. 

 

2.4 Financování dlouhodobými úvěry 

Nerealizují se prostřednictvím anonymního upisování obligací, ale konkrétní dohodou 

s bankami a jinými finančními institucemi, eventuálně přímo s kapitálově silnými 

společnostmi. Někdy se tyto formy dlouhodobých  dluhů zahrnují pod název „finanční 

úvěry“. V evropských zemích, Japonsku a také v ČR těžiště návratného financování 

podnikových investic spočívá v dlouhodobých úvěrech (v USA v emisi obligací), které 

podnik může získat ve třech podobách: 

• bankovní (finanční úvěr), poskytovaný komerčními bankami a též pojišťovacími 

společnostmi nebo penzijními fondy, 

• dodavatelský úvěr, poskytovaný dodavateli fixního majetku (zpravidla strojů a 

zařízení) odběratelům, 

• dlouhodobě poskytované zálohy od odběratelů (využíváno zejména ve 

stavebnictví). 

 

Dlouhodobé bankovní úvěry lze získávat nejčastěji jako : 

• termínovanou půjčku (investiční úvěr), 

• hypoteční úvěr. 

 

Investiční úvěr se zpravidla vyznačuje : 
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• postupným umořováním úvěru během doby jeho splatnosti dle tzv. umořovacího 

plánu, 

• převládající pevnou úrokovou sazbou, 

• podílovou účastí úvěru na investičních výdajích, 

• záručními podmínkami a ochrannými ujednáními, 

• podmínkami pro případ neplnění závazků. 

 

Hypoteční úvěr může podnik obdržet proti zástavě nemovitého majetku a je zpravidla 

financován emisí hypotečních zástavních listů (mohou emitovat jen oprávněné banky, 

tzv. hypoteční banky). V praxi podnik postupuje zpravidla v následujících krocích : 

• nabídka nemovitého majetku podniku k zástavě, 

• zatížení tohoto majetku hypotékou (zápis do katastru), 

• emise hypotečních zástavních listů bankou do určité výše zastaveného majetku  

(v ČR cca 60 % ceny zastavené nemovitosti) a jejich předání podniku, 

• prodej zástavních listů a získání úvěrů. 

 

Dodavatelské úvěry poskytují dodavatelé strojů a technologických zařízení tak, že 

odběratel tyto dodávky splácí postupně případně později najednou včetně úroků. Často 

se vyskytují u dodávek investičních celků za vývoz (je vlastně určitý způsob podpory 

exportu), ale je používán i pro vnitřní investiční dodávky.  Z hlediska záruky lze je 

rozdělil na dva typy : 

1. podmíněný prodejní kontrakt (dodavatel vlastníkem až do úhrady všech splátek), 

2. úvěr na movitou zástavu (odběratel jako vlastník ručí zařízením, event. jinak). 

 

Odlišnosti úvěrů od podnikových dluhopisů: 

• u úvěru je věřitelem jedna instituce (nikoliv celý kapitálový trh), proto je možné 

jeho podmínky lépe přizpůsobovat potřebám podniku, 

• úvěry lze získat na prokazatelně efektivní akce (i pro méně známé a menší 

firmy), 

• úvěry nevyžadují povolení státních orgánů, 

• úroky z úvěrů bývají vyšší, 

• úvěry nejsou obchodovatelné na veřejném kapitálovém trhu. 
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2.5 Leasingové financování 

Leasing můžeme definovat jako pronájem různých částí majetku (strojů, budov, 

výrobků dlouhodobé spotřeby) za sjednané nájemné buď na určité období nebo na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou. Při leasingu pronajímatel na základ smlouvy umožňuje 

obvykle nájemci nejen užívání předmětu, ale často i poskytnutí servisních služeb, 

spojených s nájmem (např. údržbu, opravy) nebo přenechání předmětu po určité době 

bezplatně do jeho vlastnictví. Po celou dobu pronájmu je fixní majetek ve vlastnictví 

pronajímatele, který jej také odepisuje. 

 

Hlavní druhy leasingu: 

a) provozní (operační) – má krátkodobý charakter, zahrnuje v sobě jak finanční 

službu pronajímateli, tak i udržovací službu (používá se u speciálních strojů), 

platby za nájemné nemusí plně pokrýt cenu zařízení; 

b) finanční – je dlouhodobý, neposkytují se při něm servisní služby, není 

vypověditelný a platby za nájemné musí plně uhradit cenu pronajatého zboží, 

podobá se peněžní půjčce; 

c) prodej a zpětný pronájem – podnik prodá svůj existující majetek leasingové 

společnosti a zpětně si majetek od ní pronajme, získá peněžní prostředky, ale 

ztratí vlastnické právo. 

 

Výhody financování podniku leasingem: 

• umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků, 

úhrady se provádí formou splátek, které postupně zatěžují náklady v plné výši, 

• snižuje se riziko spojené s investováním /prodloužení výstavby, nesplnění 

očekávaných parametrů investic apod.), které se přenáší na pronajímatele, 

• omezuje se možnost morálního zastarání fixního majetku podniku, 

• zvyšuje se konkurenční schopnost podniku, který může pružně reagovat na 

změny poptávky, bez zajišťování investic, 

• nezvyšují se nároky na úvěr a míra zadlužení podniku, 

• zvyšuje se likvidita podniku – zapůjčený majetek není součástí fixního majetku, 

• leasingové platby se hradí od okamžiku uvedení investice do provozu, úvěr se 

často musí splácet dříve, 

• leasingové platby jako součást nákladů snižují zisk podniku pro účely zdanění. 
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Nevýhody financování podniku leasingem: 

• náklady spojené s leasingem jsou pro firmu s dobrou finanční pozicí obvykle 

vyšší, než náklady spojené s pořízením na úvěr či z vlastních zdrojů. 

 

Při rozhodování o výběru vhodného způsobu financování (zda koupí prostřednictvím 

úvěru či formou leasingu) mají rozhodující úlohu tyto faktory: 

• daňové zatížení podniku, 

• úroková sazba z eventuálně poskytnutého úvěru, 

• odpisová sazba a způsob odepisování, 

• leasingové splátky, 

• diskontní faktor pro zohlednění času. 

 

Při rozhodování mezi leasingem a úvěrem lze volit různé postupy. Jeden z nich spočívá 

ve srovnání diskontovaných nákladů obou variant financování. Spočívá v těchto dílčích 

krocích: 

a) určí se náklady (po daňové úspoře) spojené s leasingem, 

b) určí se náklady (po daňové úspoře) spojené s úvěrem, 

c) obojí náklady se diskontují s ohledem na čas, ve kterém byly vynaloženy, 

d) vybere se varianta s nižšími diskontovanými celkovými náklady. 

  



 

3 Založení společ

Bylo rozhodnuto, že forma

s ručením omezeným. Tato volba prob

forem podnikání, které js

pro volbu společnosti s 

V případě s. r. o. bude spole

společníků do výše nesplaceného vkladu)

důležitým kritériem byla

jednoduchým a především jasných podmínek, které budou za

smlouvě. 

 

3.1 Podnikatelský plán EXTREM, s. r. o.

Podnikatelský plán je sestav

pro splacení základního kapitálu s

společníky, abych mohl lépe v

 

1. Titulní strana: 

 

Název společnosti  

Logo společnosti EXTREM, s. r. o.

Sídlo společnosti 

Jednatel společnosti 

 

2. Shrnutí: 

 

Společnost EXTREM, s. r. o. se zam

pro extrémní letní a zimní 

Hlavními oblastmi budou sporty jako skateboarding, snowboarding, in

akrobatické lyžování, kiting a snowkiting

38 

společnosti EXTREM, s. r. o. 

Bylo rozhodnuto, že forma podnikání bude obchodní společnost, konkrétn

Tato volba proběhla na základě charakteristiky jednotlivých 

forem podnikání, které jsou popsány v 1. kapitole diplomové práce. Hlavním kritériem 

 ručením omezeným byla forma ručení za závazky spole

 s. r. o. bude společnost ručit veškerým svým majetkem (v p

 do výše nesplaceného vkladu), nikoli veškerým mým majetkem. Dalším 

byla možnost získat společníka nebo společníky pro podnikání za 

edevším jasných podmínek, které budou zakotveny ve spole

Podnikatelský plán EXTREM, s. r. o. 

sestaven především pro potřeby získání podnikatelského úv

pro splacení základního kapitálu společnosti a také pro potenciálního spole

níky, abych mohl lépe v začátku představit společnost EXTREM, s. r. o.

  EXTREM, s. r. o. 

nosti EXTREM, s. r. o.  

OC Futurum, Novinářská 6A, 702 00 Ostrava

Bc. Roman Šimčík 

nost EXTREM, s. r. o. se zaměří na prodej sportovního obleč

o extrémní letní a zimní sporty a také služby, týkající se veškerého p

Hlavními oblastmi budou sporty jako skateboarding, snowboarding, in

akrobatické lyžování, kiting a snowkiting a prodej oblečení a veškerého p

, konkrétně společnost 

 charakteristiky jednotlivých 

. Hlavním kritériem 

ení za závazky společnosti. 

(v případě pozdějších 

ým majetkem. Dalším 

čníky pro podnikání za 

kotveny ve společenské 

ní podnikatelského úvěru 

nosti a také pro potenciálního společníka nebo 

nost EXTREM, s. r. o. 

 

ská 6A, 702 00 Ostrava 

í na prodej sportovního oblečení a příslušenství 

sporty a také služby, týkající se veškerého příslušenství. 

Hlavními oblastmi budou sporty jako skateboarding, snowboarding, in-line bruslení, 

ení a veškerého příslušenství 
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pro tyto sporty, pro děti, ženy i muže. Do sortimentu budou zařazeny věci pro úplné 

začátečníky i profesionály, pro nenáročné i velmi náročné klienty.  

 

V tomto odvětví je stále velký potenciál, jelikož obliba a popularita těchto sportů stále 

stoupá a to nejen mezi mladými, ale v poslední době mají zájem o tyto sporty i střední 

generace. A právě na tyto cílové skupiny se společnost rozhodla zaměřit. 

 

V krátkodobém horizontu bude hlavním cílem získání nových zákazníků a vytvoření 

povědomí o nové společnosti v tomto odvětví. Do budoucna bude hlavním cílem 

upevnění pozice a zisk co největšího tržního podílu a také vytvoření týmu závodníků, 

závodících pod jménem společnosti EXTREM, s. r. o. 

 

3. Profesní a osobní údaje o vlastnících firmy: 

 

Vlastníkem firmy budu já, Bc. Roman Šimčík, narozen 21. 12. 1985, trvalým pobytem 

Polní 533, 691 83 Drnholec. Jsem absolventem Obchodní akademie Břeclav a 

bakalářského studia na VŠB-TU Ostrava, obor Sportovní management. Mám velké 

zkušenosti s komunikací se zákazníky a s vedením lidí z předchozí praxe z Volksbank, 

a. s. a rovněž z oblasti extrémních sportů, především snowboardingu. Jsem účastníkem 

dvou snowboardových campů ve Francii, kde pod vedením profesionálních jezdců jsem 

se naučil základy tohoto sportu. 

 

4. Popis podniku: 

 

Forma podniku byla zvolena společnost s ručením omezením. Sídlo a zároveň i 

prodejna bude umístěna v blízkosti centra města Ostravy, v OC Futurum. Toto umístění 

bylo vybráno z důvodu velké návštěvnosti a pestrosti nabídky obchodního centra, která 

ale neobsahuje zastoupení s námi zvoleného sportovního odvětví. Otevírací doba 

prodejny bude každý den od 9:00 – 20:00. 

 

Vedení účetnictví jsem se rozhodl vést jako vlastník společnosti sám. 
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Při zakládání by společnost byla pojištěna při násilném vniknutí a způsobené škodě na 

majetku nebo zdraví a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

 

5. Popis podnikatelské příležitosti 

 

V budoucnu je zde možnost rozšířit sortiment o další, velmi populární sporty, jako 

extrémní a akrobatická cyklistika a dále o služby, jako je lyžařská a snowboardingová 

škola a také pořádání výukových campů a závodů ve všech těchto sportovních 

odvětvích. 

 

Velkou výhodou společnosti EXTREM, s. r. o. bude její široký sortiment a to nejen co 

se týká veškerého příslušenství, ale především i doprovodných služeb. Na tyto služby 

bude zaměřeno především. 

 

Další výhodou bude pro společnost právě umístění provozovny, protože můžeme 

zaujmout a přilákat i nové zákazníky, kteří o tyto sporty mají jen okrajový zájem nebo 

se s extremním sportem seznamují . Možnost oslovení těchto potencionálních zákazníků 

se naskýtá právě při nákupu v již zmíněném obchodním centrum. 

 

6. Popis zboží a služeb: 

 

Do nabídky EXTREM, s. r. o. bude patřit oblečení a příslušenství značek Adio, Anon, 

Bern, Billabong, Burton, Dakine, Element, Electric, Flow, Forum, Fox, Gravis, Gravity, 

Horsefeathers, Infantia, Nixon, Nugget, Meat Fly, Osiris, Reef, Rip Curl, Skullcandy, 

Smith, Vans, Vehicle a  další. Jde o zboží vysoké kvality a propracovaného designu 

s použitelností a upotřebením v extrémním i v městském prostředí. Zboží je především 

určeno pro věkovou kategorii do 26 let, ale samozřejmě si u nás vybere kdokoli. Do 

budoucna plánuji rozšíření sortimentu o další značky. 

 

Společnost EXTREM, s. r. o. bude poskytovat i doprovodné služby k prodávanému 

zboží. Samozřejmostí bude poradenství a doprovodné servisní služby (broušení hran, 

nastavení vázání, vhodný výběr ložisek, koleček, trucků apod.). Veškerý servis bude 

prováděn na kvalitních strojích značky Wintersteiger. Do budoucna plánuji rozšíření 
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služeb o školu lyžování a snowboardingu a výukových campů dalších extrémních 

sportů. Samozřejmostí budou i webové stránky s možností nákupu přes internet. 

 

Jako výhodu nad ostatními prodejci vidím především šířku sortimentu a jeho kvalitu, 

doprovodné služby a jejich kvalitu a umístění prodejny. Z průzkumu trhu jasně vyplývá, 

že na trhu je pro takovou prodejnu stále místo, protože poptávka stále pořád převyšuje 

nad nabídkou. Dále z průzkumu vyplývá, že na území Ostravy existuje pouze jedna 

prodejna, která k prodeji zboží nabízí i servisní služby, ale tyto služby jsou pouze 

základního charakteru. 

 

7. Zajištění potřebných vstupů a dodavatelů: 

 

Oblečení a sportovní potřeby všech nabízených značek bude společnost odebírat z 

velkoskladu Mc.SUP, s. r. o. z  Jinočan, ve kterém je k dostání podstatná část 

nabízených značek. Tento obchod je zástupcem všech zahraničních značek, které jsou 

dodávány do ČR. Obchod poskytuje množstevní slevu při odběru zboží za více jak 1 

milion Kč za měsíc. Na tuto slevu bohužel společnost EXTREM, s. r. o. zatím 

nedosáhne, ale v tomto případě máme nárok na dopravu zdarma, což opět sníží náklady 

na pořízení zboží. 

 

Výrobky českých značek bohužel nejsou k dostání v žádném centrálním skladu, kde by 

bylo možné objednat vše „pod jednou střechou“. Proto jsem se domluvil s každým 

konkrétním výrobcem, že pro objednávky si bude firma EXTREM, s. r. o. zajišťovat 

dopravu sama. Pro začátek bylo rozhodnuto odebírat 4 základní české značky. Tyto 

značky patří mezi nejznámější a jejich oblečení se řadí na úroveň nejlepších 

zahraničních značek. Výhodou je, že sklady těchto značek jsou umístěny poměrně 

blízko sebe. Sklady firem Nugget a Meat Fly jsou umístěny v Brně, sklad společnosti 

Vehicle je v Kladně a firma Horsefeathers sídlí v Plzni. 

 

Se všemi dodavateli bylo domluveno, že veškeré objednané zboží bude do 48 hodin 

připraveno k převzetí (v případě českých značek) nebo bude do 48 hodin dodáno přímo 

na prodejnu. Tato varianta je velkým přínosem především proto, že můžeme pružně 

reagovat na poptávku zákazníků a především na objednávky přes webové stránky. 

Podařilo by se tak zkrátit dobu dodávky na co možná nejkratší dobu a zvýšení tak 
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spokojenosti zákazníků. Zároveň  nemusíme toto zboží skladovat v prostorách prodejny 

a ušetříme za skladovací náklady. 

 

Stroje používané k servisním službám jsou značky Wintersteiger. Tyto stroje patří mezi 

nejkvalitnější a nejpoužívanější stroje k údržbě hran a skluznic na lyžích a 

snowboardech. Rozhodl jsem se pro servisní kombinaci č. 5 (stroj s brusným kamenem 

a kombinací brusného pásu a kamene, stroj na opravu skluznic, broušení keramickými 

kotouči, voskovačky-leštičky a stroj na seřizování vázání) s  roční kapacitou servisů od 

1500 do 3000 snowboardů a lyží, který požaduje špičkovou kvalitu struktur skluznice a 

racing úpravu hrany. Firma poskytuje slevu až při nákupu strojů v hodnotě přesahující 5 

milionů Kč. Při odběru strojů firma ale poskytuje nejen dopravu zdarma, ale i instalaci a 

demonstrační předvedení těchto strojů. V případě zájmu je možnost si u této firmy 

objednat výukový kurz správné techniky broušení hran a skluznic. Dále po dobu 

jednoho roku záruka a 3 roky posezónní údržba stroje zdarma (servisní balíček). Tyto 

stroje budou pořízeny z bankovního úvěru. 

 

8. Postavení firmy na trhu, konkurence a marketing: 

 

Průzkumem trhu bylo zjištěno, že pro společnost nabízející tento druh zboží a služeb je 

na trhu stále dostatek místa. A to nejen přímo ve městě Ostrava, ale i v přilehlých 

větších městech (Havířov, Frýdek-Místek, Opava). Existují sice obchody s podobnou 

nabídkou zboží nebo služeb. Koncepce a strategie těchto prodejen ovšem není tak 

promyšlena a doprovodné služby zde prakticky neexistují. Pomocí veřejných zdrojů 

překoná společnost EXTREM, s. r. o. největší bariéru ve vstupu na trh, kterou je 

neexistující povědomí o existenci této firmy u potenciálních zákazníků. Toto povědomí 

ovšem není těžké vytvořit. Postup o vytvoření povědomí je následující:  

 

1. Jelikož hlavní cílovou skupinou jsou zákazníci, kteří mají zájem o právě 

tyto druhy sportů, umístíme reklamu v časopisech Board, Freemagazine, 

Ski. Tyto časopisy se zaměřují na stejné druhy sportu a věnují se i módním 

doplňkům. 
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2. Dalším veřejným zdrojem, který by byl využit k propagaci jsou místní 

rozhlasové stanice, které poslouchají potenciální zákazníci ve věku do 26 

let. Jsou to stanice radio Helax a Hitrádio Orion. 

 

3. V neposlední řadě bychom  využili jedno z nejrozšířenějších médií 

v posledních letech, kterým je internet. Reklamní banner na společnost bych 

umístil na oficiální webové stránky města Ostravy, webové stránky 

Freeride.cz (tyto stránky se rovněž zaměřují na všechny námi zvolené druhy 

sportů) a také na webových stránkách OC Futurum. 

 

4. Reklamní plakáty a billboardy v okolí OC Futurum a umístění reklamních 

cedulí na sportovních a kulturních akcích v Ostravě a okolí. 

 

5. Jako další nástroj k přilákání potenciálních zákazníků je využití 

marketingových nástrojů přímo v prodejně (především akčních a zaváděcích 

cen, dále věrnostního programu a možností nákupu zboží pomocí 

internetového obchodu společnosti EXTREM, s. r. o.). 

 

Konkurencí na trzích města Ostravy jsou obchody Titty twister, Tornado, Revolution, 

Subform, Boardshock a Skotchka. Všechny tyto obchody kromě Skotchky neposkytují 

k prodeji zboží mnoha různých značek žádný nebo pouze velmi jednoduchý servis a 

poradenství, což je jejich velmi velká nevýhoda. Výhodou je již poměrně delší doba 

působení na území města Ostravy a široký sortiment. Obchod Skotchka poskytuje velmi 

kvalitní servis a poradenství k prodávanému zboží. Slabinou  obchodu je ovšem velmi 

úzký sortiment nabízeného zboží a málo propracovaná marketingová strategie. Další 

výhodou je naopak dlouhá doba působení ve městě Ostrava a poměrně dobré jméno 

mezi zájemci především o sporty jako je kite a snowkite a velmi dobré poradenství, 

kvalitní zboží a doplňky pro tyto sporty. 

 

Cena prodávaného zboží bude tvořena z ceny pořízení + náklady na dopravu + náklady 

na provoz prodejny + náklady na reklamu + 80% marže. Tato tvorba ceny nebude platit 

pro zboží, které bude v akční nabídce nebo se bude jednat o doprodej posledních kusů či 

sezónní výprodej. Dodávky u takového druhu zboží nejsou pravidelné, objednávky se 

budou sestavovat průběžně podle aktuální situace a počtu prodaného zboží. S dodavateli 
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je smluvně domluveno, že objednávka bude vyřízena do 48 hodin včetně dopravy přímo 

na prodejnu. V případě nedodržení této podmínky následuje smluvní pokuta ve výši 25 

% z ceny dodávky.  

 

9. Personální zdroje: 

  

Personál firmy bude pro začátek tvořit prodavač a servisní technik v jedné osobě, jeden 

zaměstnanec na zkrácený úvazek, popř. na dohodu o pracovní činnosti a já. Výběr 

zaměstnance by proběhl přímo na provozovně. Volná pozice s požadavky bude 

umístěna na úřadech práce, internetových stránkách nabízející pracovní místa. Přímo  na 

místě zřízené prodejny, bude umístěn plakát s inzercí. Na brigádnickou výpomoc bude 

umístěn inzerát i na vysokých školách na území Ostravy a studentských kolejích. 

Prodavač musí mít zkušenosti s jednáním se zákazníky, zájem a znalosti o zaměření 

společnosti, osobní zkušenosti s některým ze sportů a také technicky zručný. 

 

Druhý stálý pracovník budu já a budu pokrývat směny v sobotu, neděli, ve státní svátky 

a po dobu pracovní neschopnosti a čerpání dovolené. 

 

Brigádník bude vypomáhat rovněž v případě pracovní neschopnosti a čerpání dovolené 

stálého zaměstnance, při akčních dnech, výprodejích a také při zvýšené sezónní 

návštěvnosti. Pracovní doba bude dle dohody a potřeby. 

 

Stálý pracovník bude tvořit jednu směnu, která bude trvat 8,5 hodin a bude pracovat od 

pondělí do pátku. 

 

Základní mzda bude Kč 15.000,-/měsíc + provize 2 % z prodeje. Dále bude mít možnost 

využít zaměstnanecký benefit v podobě možnosti nákupu zboží za zvýhodněnou cenu 

(PC), ale pouze v omezeném množství za měsíc. 

 

Brigádník bude mít základní mzdovou sazbu Kč 80,-/hodinu a rovněž bude mít možnost 

odběru prodávaného zboží za zvýhodněnou cenu (PC + 30% marži). 

 

V budoucnu a podle aktuální situace na trhu je možnost rozšíření personálu o dalšího 

stálého pracovníka a prodloužení provozní doby. 
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10. Finanční plán 

 

1) Zahajovací rozvaha 

 

Tabulka 3.1 Zahajovací rozvaha pro rok 2010 

Dlouhodobýhmotný  majetek Vlastní kapitál 550.000,-

Automobil 453.800,- Cizí kapitál 2.050.000,-

Servisní stroje Wintersteiger 1.550.000,-

Oběžná aktiva

Zásoby 500.000,-

Peníze na účtu 60.000,-

Notebook 16.000,-

Software 14.000,-

Peníze v pokladně 6.200,-

Aktiva celkem 2.600.000,- Pasiva celkem 2.600.000,-

PasivaAktiva

 
Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTERM, s. r.o. 

 

Základní kapitál je složen z osobního automobilu, peněz na účtu a v pokladně, 

notebookem a zakoupeným softwarem potřebným pro vedení účetnictví, mzdové 

agendy a výpočtu daňových základů. 
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2) Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) 

 

Tabulka 3.2 Výkaz zisků a ztrát pro rok 2010 

Tržby za prodej zboží 6.480,-

Náklady vynaložené na prodané zboží 3.600,-

Obchodní marže 2.880,-

Výkony 250,-

Výkonová spotřeba 1.449,-

Přidaná hodnota 1.681,-

Osobní náklady 823,-

Daně a poplatky 10,-

Odpisy dlouhodobého majetku 235,-

Ostatní provozní náklady 25,-

Provozní výsledek hospodaření 588,-

Ostatní finanční náklady 428,-

Finanční výsledek hospodaření -428,-

Daň z příjmu za běžnou činnost 32,-

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 128,-

Výsledek hospodaření za účetní období 128,-

Výsledek hospodaření před zdaněním 160,-  
Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTERM, s. r.o. 

 

Pro rok 2010 počítáme s měsíčním prodejem zboží v hodnotě Kč 540.000,- a náklady na 

pořízení stejného množství zboží jsou Kč 300.000,-. Obchodní marže je tedy Kč 

240.000,-. Pro výpočet těchto hodnot jsem spolupracoval se stejně zaměřenou 

prodejnou. Data jsem musel poopravit, protože tato prodejna působí na poměrně malém 

trhu. Změna dat ovšem nebyla velká, abych počítal spíše s horšími výsledky a 

eliminoval tak riziko neúspěchu a přecenění koupěschopnosti místní poptávky na 

minimum. 

 

Tabulka 3.3 Přehled denních tržeb na pracovníka v roce 2010 

Celkové tržby 6480000 

Tržby za měsíc 540000 

Tržby za den 25613 

Počet pracovních dnů 253 

Počet pracovníků 2 

Tržba na pracovníka 12807 
Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTERM, s. r.o. 
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Tržby z poskytnutí servisních služeb se velmi těžko odhadují, tyto služby se poskytují 

zpravidla nárazově (na začátku a na konci zimní sezóny). V průběhu sezóny bude těchto 

služeb poskytnuto omezené množství a v období letní sezóny počítám spíše 

s výjimečným poskytnutím servisu lyží nebo snowboardů. Plánované tržby jsem rovněž 

konzultoval v servisu a opět jsem počítal se spodní hranicí. 

 

Nájemné je stanoveno na 40€/m2 měsíčně. Při kurzu 25,-/€7 a prodejně o rozloze 100 m2 

jsme zjistili, že nájemné za měsíc je Kč 100.000,-. V této ceně je zahrnuta i spotřeba 

energie. Zvolil jsem vyšší nájemní cenu a to z důvodu, že tato hodnota je zaručena po 

dobu pěti let.  

 

Do výkonové spotřeby jsem rovněž zahrnul částku Kč 2.000,- měsíčně za telefon a 

dalších Kč 75.000,- za rok na propagaci prodejny. 

 

Osobní a mzdové jsou tvořeny mzdovými náklady a náklady na sociální a zdravotní 

pojištění. Ve společnosti bude zaměstnán 1 pracovník na stálo, já a brigádník. Mzdy 

jsem stanovil následně:  - já si budu vyplácet Kč 20.000,-/měsíčně + 2 % z obratu, 

- zaměstnanec na pozici prodavače Kč 15.000,-/měsíčně  

+ 2 % z obratu, 

- brigádníkovi jsem stanovil průměrnou měsíční mzdu  

Kč 5.000,-. 

 

Tabulka 3.4 Mzdové náklady v roce 2010 

Mzdy 480000 

Odměny 129600 

Sociální a zdravotní pojištění 213360 

Osobní mzdové náklady 822960 

Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTERM, s. r.o. 

 

Jako formu odpisu jsem si zvolil odpisy rovnoměrné. Odpisovat budu stroje a 

automobil. 

 

 

 
                                                 
7 Devizový kurz ČNB 15. 4. 2010 
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Tabulka 3.5 Odpisy - osobní automobil 

Rok Výchozí 
cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 

1 453800 64440 64440 389360 

2 453800 129787 194226 259574 

3 453800 129787 324013 129787 

4 453800 129787 453800 0 

Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTERM, s. r.o. 

 

Tabulka 3.6 Odpisy - servisní stroje 

Rok Výchozí 
cena Odpis Oprávky Zůstatková 

cena 

1 1551708 170688 170688 1381020 

2 1551708 345255 515943 1035765 

3 1551708 345255 861198 690510 

4 1551708 345255 1206453 345255 

5 1551708 345255 1551708 0 

Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTERM, s. r.o. 

 

Provozní výsledek hospodaření vypočítáme tak, že od výše vypočítané přidané hodnoty 

odečteme osobní a mzdové náklady, daně a poplatky a odpisy drobného majetek a 

ostatní provozní náklady. Od provozního výsledku hospodaření odečteme nákladové 

úroky a dostaneme výsledek hospodaření před zdaněním. Při odečtení daně (v našem 

případě daníme HV 20% daní z příjmu právnických osob) získáme výsledek 

hospodaření za účetní období. Základ daně zjistíme z tabulky 3.2 Výkaz zisků a ztrát 

pro rok 2010, který zaokrouhlíme na celé tisíce dolů. 

 

3) Peněžní toky: 

 

Tabulka 3.7 Předpokládané peněžní toky (cash flow) pro rok 2010 tis. Kč 

Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 550,-

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 128,-

Odpisy stálých aktiv 235,-

Změna stavu krátkodobých závazků 486,-

Změna stavu zásob -400,-

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -235,-

Dopady změn dlouhodobých, resp. Krátkodobých závazků 1.622,-

Čisté zvýšení peněžních prostředků 1.836,-

Stav peněžních prostředků na konci účetního období 2.386,-  
Zdroj: vlastní zpracování – finanční výkazy společnosti EXTREM, s. r. o. 



49 
 

 

11. Rizika projektu: 

 

Rizika toho projektu jsou především v přecenění koupěschopné poptávky. V tomto 

ohledu si myslím, že společnosti pomohla probíhající krize, protože při plánování 

tohoto projektu už začala pomalu odeznívat a do očekávání bylo zahrnuto, že podobná 

krize v následujících letech nebude. Očekává se, že ekonomika bude po mírném oživení 

svůj růst zrychlovat a následně se bude zvyšovat i životní úroveň ekonomicky aktivního 

obyvatelstva. Konkurence na trhu se společnost nebojí. Věří, že tato koncepce zaujme 

spoustu potenciálních zákazníků a velké procento budou tvořit zákazníci ostatních, 

podobně zaměřených prodejen na území města Ostravy. 

 

Dalším rizikem by mohlo být přílišné zadlužení, kterému se ale snažím od začátku 

předejít co možná nejmenším podílem cizího kapitálu ve struktuře majetku společnosti. 

 

Proti riziku možného zvýšení pronájmu za provozovnu jsem se pojistil přistoupením na 

vyšší sazbu nájmu, která je ale na 5 let fixovaná. Pojištění proti riziku nespolehlivého 

dodavatele a nedodržení termínu dodávky je rovněž zaneseno do dodavatelské smlouvy, 

formou pokuty. Při opakování  nedodržení dodavatelských služeb, bude následovat 

zvyšování pokuty. 

 

V případě, že i přes všechna opatření by se společnost dostala do finančních problémů, 

bude zde nutnost zmenšit portfolio služeb o servisní služby a následný prodej všech 

strojů, které tvořili poměrně velkou část počátečních investic. 

 

3.2 Administrativa založení podniku EXTREM, s. r. o. 

Založení podniku je od 1. července 2008 daleko jednodušší, než tomu bylo před tímto 

datem. Je to z důvodu vstoupení v platnost novely8 živnostenského zákona9, která 

podstatně změnila a především zjednodušila zakládání společnosti a všeobecně získání 

živnostenského oprávnění začínajícím podnikatelů a další snížení administrativní zátěže 

podnikatelů při styku s úřady. 

                                                 
8 Živnostenský zákon, předpis č. 130/2008 Sb. 
9 Živnostenský zákon, zákon č. 455/1991 Sb. 
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3.2.1 Zakladatelská listina EXTREM, s. r. o. 

Ze zákona musí být zakladatelská listina notářsky ověřena. Společnosti si 

zakladatelskou listinu nechá zhotovit přímo u notáře. Tato varianta je nákladnější, ale 

listina bude sepsána bez chyb. Kdyby byla listina sepisována samotnou společností, 

mohlo by dojít snadno k chybám a náklady vynaložené k odstranění chyb  a 

v neposlední řadě i čas takto strávený, by jen prodlužoval samotný proces založení 

společnosti EXTREM, s. r. o. Náklady na vytvoření smlouvy jsou v tomto případě Kč 

100,-/stránku.  

 

3.2.2 Ohlášení živnosti 

Po obdržení zakladatelské listiny následuje ohlášení živnosti. Toto ohlášení můžeme 

díky novele zákona uskutečnit na kterémkoli živnostenském úřadě v ČR. Společnost 

EXTREM, s. r. o. se bude zabývat prodejem sportovního zboží. Toto zaměření spadá do 

živností volných, takže společnost nepotřebuje žádné speciální povolení, oprávnění atd. 

proto si může vybrat obory náležejících do živností volných „Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

V případě, že budeme jen zboží prodávat, vybere se obor č. 48 Velkoobchod a 

maloobchod. Pokud se rozhodneme, že do budoucna budeme vyrábět sportovní zboží, 

rozšíříme podnikání o obor č. 10 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních 

doplňků a obor č. 38 Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a 

dětských kočárků. 

 

Založení společnosti je nyní velmi zjednodušeno. Při vyplnění Jednotného registračního 

formuláře na živnostenském úřadě už nemusím navštěvovat finanční úřad, úřad práce, 

zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Při zpracování formuláře 

živnostenským úřadem je automaticky odeslána informace všem těmto úřadům, protože 

všechny výše jmenované úřady jsou v centrálním registru, ve kterém jsou všechny tyto 

informace sdíleny. Po přijetí informace o začátku podnikání pouze obdržím informační 

dopis o přijmutí dat a zaevidování do interní databáze patřičného úřadu. Po zpracování 
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formuláře je vystaven doklad o živnostenském oprávnění. Doklad není plnohodnotným 

živnostenským listem, je to pouze doklad o živnostenském oprávnění (společnosti není 

oprávněna provádět žádné obchodní transakce a disponovat se svým majetkem). K 

jednotnému registračnímu formuláři musím doložit také adresu provozovny a souhlas 

majitele nemovitosti, že v objektu povoluje umístění provozovny, popřípadě nájemní 

smlouvu.  

 

3.2.3 Splacení vkladů před vznikem EXTERM, s. r. o. 

Bankovní účet si společnost EXTREM, s. r. o. založí v České spořitelně, a. s. Firemní 

běžný účet může být veden v Kč nebo v cizí měně. V případě budoucího rozvoje 

společnosti se možnost vedení i v cizí měně může ukázat jako výhoda při obchodování 

a objednávání zboží přímo ze zahraničí. Další  možností je účet spravovat přístupem 

přes internet nebo mobilním telefonem a lepšího úročení. Největší výhodou je, že Česká 

spořitelna má v ČR nejvíce bankomatů a poboček, tudíž peníze můžu mít rychle 

k dispozici. 

 

Peněžními vklady bude Kč 60.000,- na bankovním účtu a Kč 6.200,- hotově v pokladně. 

 

Nepeněžitými vklady do společnosti jsou automobil Škoda Yeti 2.0 TDI CR  

za Kč 453.800,-, notebook za Kč 16.000,- a ekonomický software za Kč 14.000,-. 

 

3.2.4 Zapsání do obchodního rejstříku 

Po vystavení dokladu o živnostenském oprávnění se společnost musí zapsat do 

obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veden krajským soudem. Při zapisování do 

OR musí mít splacený základní kapitál. Toto splacení prokáže jednatel výpisem 

z bankovního účtu, písemným prohlášením o hodnotě nepeněžitého kapitálu s ověřeným 

podpisem a pokladní knihou. Při zápisu do obchodního rejstříku bude přiděleno 

identifikační číslo organizace (IČO). Krajský soud poté vydá usnesení a máme lhůtu 15 

dnů na odvolání. V případě, že nemáme v plánu se odvolávat, vzdáme se práva na 

odvolání a rozhodnutí krajského soudu nabývá okamžitě právní moci. Po obdržení 
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usnesení a identifikačního čísla opět musíme navštívit živnostenský úřad a všechny tyto 

údaje znovu obnovit.  

 

Po nahlášení všech zbylých informací živnostenskému úřadu obdržíme Výpis 

z živnostenského rejstříku. Od novely v roce 2008 už se nevystavují „klasické“ 

živnostenské listy, jako jsme byli zvyklí. Výhoda tohoto výpisu je, že v případě ztráty 

nebo zničení, stačí navštívit nejbližší živnostenský úřad. Po zaplacení Kč 20,- máme 

opět nový, plnohodnotný výpis, který je oficiálním úředním dokladem o povolení 

živnostenského podnikání. 

 

V okamžiku, kdy živnostenský úřad zpracuje všechny dodatečné údaje, objeví se 

všechny informace v centrálním registru a tak následně i ostatní úřady mají informaci o 

vystavení výpisu a začátku podnikání. Do 15 pracovních dnů obdržíme od finančního 

úřadu daňové identifikační číslo (DIČ). 

 

Získáním daňového identifikačního čísla je administrativa založení společnosti 

EXTREM, s. r. o. dokončena. Platností novely živnostenského zákona, kdy byla zrušena 

územní příslušnost a byli zjednodušeny všechny úkony vyplívající z živnostenského 

zákona potřebné k založení společnosti a zahájení podnikání je vše daleko jednodušší a 

především rychlejší. 

 

3.3 Financování společnosti EXTREM, s. r. o. 

Ve společnosti EXTREM, s. r. o. bude potřeba v začátcích financovat nákup a počáteční 

zásobu zboží z dlouhodobých externích zdrojů (bankovní úvěr). Po první obrátce zásob 

zboží už bude pořizováno z krátkodobých zdrojů (obchodní úvěr). 

 

3.3.1 Krátkodobé financování společnosti EXTREM, s. r. o. 

Krátkodobý bankovní úvěr 

Z pohledu krátkodobého financování se společnost rozhodla nevyužít možnosti 

krátkodobého úvěru. Když se podíváme na výkaz zisků a ztrát, splacení tak velkého 
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úvěru do jednoho roku by bylo nemožné a většina bankovních institucí na území ČR 

nenabízí krátkodobé úvěry v požadované výši. 

 

Obchodní úvěr 

Tento úvěr je pochopitelně u každého dodavatele jinak nastaven s podmínkami, které 

dodavateli vyhovují. Každá dodavatelská firma sepisuje se svými odběrateli 

dodavatelské smlouvy, ve kterých jsou jasně stanoveny podmínky dodávek a platební 

podmínky. Při nedodržení stanovených platebních podmínek jsou zde uvedeny i sankce. 

 

1. Mc.SUP, s. r. o. 

Firma Mc.SUP, s. r. o. poskytuje obchodní úvěr v po dobu deseti pracovních dní. Tato 

lhůta platí pro odběratele, kteří neodebírají zboží déle jak šest měsíců. Při odběru zboží 

v rozmezí 6 – 18 měsíců potom firma prodlužuje lhůtu zaplacení dodávky na 15 

pracovních dní a v případě odebírání zboží déle jak 18 měsíců tak dodavatel poskytuje 

25 dní na úhradu faktury. Podobné rozmezí má firma i pro případ opožděné úhrady 

faktury a špatné platební morálky. Kromě možnosti zkrácení lhůty na zaplacení 

dodávky,  firma také ještě penalizuje odběratele a to podle doby opoždění. Při opoždění 

do dvou pracovních dní firma požaduje symbolické penále a to ve výši Kč 1.000,- 

v případě, že peníze byly odeslány včas, ale mohl následovat například prodloužený 

víkend nebo zdržení převodu peněz ze strany banky. Při opoždění o 3 – 5 pracovních 

dní je už tato pokuta 3,5 % z hodnoty objednávky a při nezaplacení dodaného zboží o 

více než 5 pracovních dní,  je  sankce Kč 15.000,- + 20 % z hodnoty dodaného zboží. 

Pokud  se platby pravidelně opožďují, firma Mc.SUP, s. r. o. odmítá dodávat zboží. 

 

2. Horsefeathers 

Firma Horsefeathers poskytuje svým odběratelům obchodní úvěr ve lhůtě 15 pracovních 

dní pro všechny své odběratele. Jako jedinou formu postihu má pro odběratele zavedeny 

penále, které jsou 10 % z hodnoty objednávky a to za každý opožděný den, dokud není 

platba připsána firmě Horsefeathers na účet. 
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3. Nugget 

Pokud si budeme objednávat zboží u firmy Nugget, musíme se připravit na velmi 

krátkou dobu obchodního úvěru, která činí pouhých 7 pracovních dní. Firma je poměrně 

přísná na „neplatiče“, kterým dává smluvní pokutu ve výši 15 % za každý den po 

splatnosti faktury. Firma Nugget je nejnáročnější na své odběratele a požaduje 

výbornou platební morálku. Pokud dojde k opoždění platby více než dvakrát, firma 

vypovídá dodavatelskou smlouvu. 

 

4. Meat Fly 

Naopak společnost Meat Fly je na své odběratele nejméně přísná. Obchodním úvěrem 

nabízí možnost až 20 dní zpoždění platby za dodané zboží. Firma je  velmi tolerantní při 

opoždění platby za zboží. Penále za toto opoždění je pouze Kč 10.000,- a to až po 

uplynutí 3 dní. Po mém dotazu, proč jsou podmínky tak mírné,  jsem se dozvěděl, že je 

to z důvodu dopadu ekonomické krize v současné době. Společnost Meat Fly se snaží i 

v době krize nejen udržet své odběratele, ale i přilákat nové, potenciální zákazníky. Její 

pozice na trhu v ČR není tak pevná jako u výše zmíněných českých firem. 

 

3.3.2 Dlouhodobé financování společnosti EXTREM, s. r. o. 

Nerozdělený zisk 

Z důvodu vyplácení mzdy sám sobě ve společnosti bude veškerý zisk opět investován 

do rozvoje společnosti EXTREM, s. r. o. O tento zisk bude navýšen základní kapitál 

společnosti a nevzniknou tak další náklady a především se značně sníží finanční riziko 

zadlužení a tím i riziko úpadku. 

 

Odpisy 

Pomocí odpisů bude společnost mít relativně stabilní zdroj financování a může tak 

společně s nerozděleným ziskem postupně obnovovat a opravovat stroje a vybavení 

prodejny, později i možné rozšíření servisních služeb pro zákazníky. Je zde i možnost 

krytí nečekaných výdajů v podobě jednorázových akcí nebo sponzorských darů a 

zviditelnění firmy.  
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Dlouhodobý bankovní úvěr 

Počáteční investice do strojů zajišťujících doplňkové služby zákazníkům je poměrně 

dosti výrazná. Částka lehce přesahuje 1,5 miliony korun a proto jsem se rozhodl využít 

dlouhodobého bankovního úvěru. Bankovní úvěr bude ve výši Kč 2.050.000,- to 

z důvodu, investice do prvního nákupu zboží. V dnešní době je na trhu spousta 

bankovních institucí, které nabízí „startovací balíčky“, čili dlouhodobé úvěry pro 

začínající podnikatele a firmy. 

 

Vybírat si budeme z nabídek pěti komerčních bank. Jsou to Komerční banka, a. s., 

Volksbank CZ, a. s., Česká spořitelna, a. s., GE Money bank, a. s. a ČSOB, a. s. 

 

Jako první kritérium jsme si zvolili  dokumenty, které jsou potřebné ve schvalovacím 

procesu, jak dlouho tento proces trvá, forma ručení a použití úvěru. 

 

Tabulka 3.8 Podmínky pro získání úvěru KB, a. s. 

Dokumenty potřebné ve SŘ 

Spolu s žádostí o úvěr je třeba předložit aktuální 
dokumenty opravňující k podnikání, finanční výkazy, 
popř. další doklady k vyhodnocení rizika nebo doklady 
k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího 
prostředku (například u zástavního práva k nemovitosti 
je to výpis z listu vlastnictví ne starší než 5 dnů, 
nabývací titul, pojistná smlouva apod.). 

Doba trvání SŘ 2 pracovní dny 

Forma ručení 
V případě, že není možnost ručit nemovitostí, ručí se 
předmětem podnikání. 

Použití úvěru 
Realizování finančně náročné investiční akce směřující 
k rozvoji podnikatelské činnosti. 

Zdroje: vlastní úprava - Komerční banka, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb aktuální k 2. čtvrtletí 

roku 2010 

 

Tabulka 3.9 Podmínky pro získání úvěru Volksbank CZ, a.s. 

Dokumenty potřebné ve SŘ 
Vedení běžného účtu u Volksbank 
předložení finančních výkazů společnosti za poslední 
tři časové období. 

Doba trvání SŘ 5 pracovních dnů 
Forma ručení Nemovitost 

Použití úvěru 
Profinancování konkrétního pořízení schválené 
investice. 

Zdroje: vlastní úprava - Volksbank CZ, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb aktuální k 2. čtvrtletí 

roku 2010 
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Tabulka 3.10 Podmínky pro získání úvěru ČS, a. s. 

Dokumenty potřebné ve SŘ 
Vedení běžného účtu u České spořitelny, úředně 
ověřený podnikatelský plán a výpis z OR. 

Doba trvání SŘ 3 pracovní dny 
Forma ručení Předmět financování 

Použití úvěru 
Předmětem úvěrování jsou nemovitosti, stavby, stroje a 
zařízení, nákup cenných papírů a další investice. 

Zdroje: vlastní úprava - Česká spořitelna, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb aktuální k 2. čtvrtletí 

roku 2010 

 

Tabulka 3.11 Podmínky pro získání úvěru GE Money Bank, a. s. 

Dokumenty potřebné ve SŘ 
Výpis z OR, daňové přiznání, výkaz zisků a ztrát. 
V případě začínající firmy podnikatelský plán a 
plánované finanční výkazy. 

Doba trvání SŘ 5 – 10 pracovních dnů 

Forma ručení 
V případě, že není možnost ručit nemovitostí, ručí se 
předmětem podnikání. 

Použití úvěru 
Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých 
potřeb, především k financování nákupu strojů, 
zařízení a nemovitostí nebo k jejich obnově. 

Zdroje: vlastní úprava - GE Money Bank, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb aktuální k 2. 

čtvrtletí roku 2010 

 

Tabulka 3.12 Podmínky pro získání úvěru ČSOB, a. s. 

Dokumenty potřebné ve SŘ 

Základní údaje o společnosti, 
informace o předmětu financování, 
úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu 
o oprávnění k podnikání, resp. dokladu prokazujícího 
právní subjektivitu, 
roční účetní závěrky za období předchozích 2–3 let 
(u společností s povinností auditu ověřené auditorem), 
výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li 
zpracovávány), 
daňová přiznání za poslední 2–3 roky (včetně příloh 
předaných Finančnímu úřadu), 
ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající 
měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů 
(rozvaha a výkaz zisků a ztrát), 
podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem 
společnosti s uvedením charakteristiky nosných 
činností a dalších významných údajů o minulém 
vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit, 
finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti, 
potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, 
České správě sociálního zabezpečení a příslušné 
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zdravotní pojišťovně, 
prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům, 
materiály týkající se navrhovaného zajištění, 
případné bankovní reference na společnost a její 
vlastníky, 
doplňující údaje podle požadavku klientského 
úvěrového pracovníka (např. komentář příčin výkyvů 
v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor 
pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl 
exportu na tržbách a rozbor tržeb podle nosných 
činností), 
doklad o zajištění odbytu (podle charakteru produkce). 

Doba trvání SŘ 5 pracovních dnů 

Forma ručení 

Nemovitostí (vč. vinkulace pojištění ve prospěch 
ČSOB), 
pohledávkami, 
věcí movitou (po konzultaci s pracovníky ČSOB), 
ručením třetí osobou, 
jiným zajištěním po konzultaci s pracovníky ČSOB. 

Použití úvěru 

Pořízení, oprava nebo modernizace movité věci (stroje 
nebo zařízení, různé technologie), 
nákup, výstavba nebo oprava nemovitosti, 
různé podnikatelské investiční záměry, 
investiční projekty realizované ve spojení s programem 
Zelená úsporám, kde navíc je možnost ve vybraných 
případech mimořádnou splátku úvěru až do výše 
dotace zdarma, 
investiční záměry plánované realizovat s podporou 
zdrojů EU. 

Zdroje: vlastní úprava - ČSOB, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb aktuální k 2. čtvrtletí roku 

2010 

 

Pokud shrneme zjištěné výsledky, tak u bank Volksbank CZ, a. s. a ČSOB, a. s. si o 

úvěr požádat nemůžeme, protože společnost nesplňuje základní podmínky potřebných 

dokumentů. Banka ČSOB, a. s. ani Volksbank CZ, a. s. vůbec nenabízí investiční úvěry 

pro začínající podnikatele, tyto úvěry poskytuje pouze krátkodobé. Z toho plynou také 

požadavky na potřebné dokumenty. Jelikož s podnikáním teprve začínáme, nemůžeme 

doložit ani finanční výkazy za poslední 2 – 3 roky podnikání u ČSOB a u Volksbank za 

poslední 3 časové období. U banky Volksbank by společnost ani nesplňovala podmínku 

ručení, nevlastníme žádnou nemovitost, kterou bychom  mohli ručit. 

 

U GE Money Banky, a. s. sice trvá schvalovací proces až 10 dnů, ale to jen v případě 

začínající firmy. Provádí si totiž svoji vlastní analýzu schopnosti splácení úvěru. 
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Z vybraných institucí tedy zbývají už jen KB, a. s., ČS, a. s. a GE Money Bank, a. s. 

 

Druhým kritériem pro výběr vhodného úvěru je doba, na kterou je investiční úvěr 

poskytován a možnost odložení, prodloužení splátek nebo předčasného splacení nebo 

mimořádné splátky. V případě, že tato možnost existuje, uvádím tabulku  poplatků za 

tuto operaci. 

 

Tabulka 3.13 Porovnání bank na základě druhého kritéria 

Název instituce KB, a. s. ČS, a. s. GE Money Bank, a. s. 
Doba splacení 
úvěru 

až 8 let až 8 let individuální 

Možnost odložení, 
prodloužení nebo 
předčasného 
splacení úvěru 
nebo mimořádné 
splátky + poplatek 
(v Kč) 

ano, 0,6 %, min. 
5.000,- 

ano, 0,5 %, min. 
2.500,- 

ano, 5 %, min. 3.000,- 

Zdroje: vlastní úprava - ČS, a. s., GE Money Bank, a. s., KB, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb 

aktuální k 2. čtvrtletí roku 2010 

 

Druhé kritérium splnily všechny banky a zjištěné rozdíly nejsou tak velké, aby 

výrazným způsobem ovlivnily konečné rozhodnutí. 

 

Třetím kritériem je úroková míra, poplatek za zpracování žádosti, poplatek za schválení 

úvěru a poplatek za vedení úvěrového účtu. 

 

Tabulka 3.14 Porovnání bank na základě třetího kritéria 

Název instituce KB, a. s. ČS, a. s. 
GE Money Bank, 

a. s. 
Úroková míra v % (p. a.) 10,49 7,6 9,3 
Poplatek za zpracování žádosti zdarma zdarma 5.000,- 

Poplatek za schválení úvěru 
0,6 %, 
min. 

5.000,- 

0,5 – 2 % 
z hodnoty 

úvěru, min. 
5.000,- 

0,5 %, min. 
3.000,- 

Poplatek za vedení úvěrového účtu 
(v Kč/měsíc) 

600,- 300,- 200,- 

Zdroje: vlastní úprava - ČS, a. s., GE Money Bank, a. s., KB, a. s., sazebník poplatků a úrokových sazeb 

aktuální k 2. čtvrtletí roku 2010 
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Česká spořitelna, a. s. jako jediná nabízí pevnou úrokovou sazbu pro všechny. KB a GE 

Money Bank nabízí pouze individuální úrokové sazby a po konzultaci a prezentaci 

projektu tyto banky stanovily sazby 10,49 % u KB, respektive 9,3 % u GE Money 

Bank. Česká spořitelna stanovila poplatek za schválení úvěru ve výši 1,2 %. Tyto 

hodnoty samy o sobě velkou vypovídací schopnost nemají, proto nabízím následující 

srovnání v tabulce 3.15, a to celková roční splátka. V celkové roční splátce je zahrnut i 

poplatek za schválení úvěru (výše poplatku/6 let) a poplatek za vedení úvěrového účtu. 

V této tabulce nejsou započítány žádné mimořádné splátky, úhrada splátky po splatnosti 

atd. 

 

Tabulka 3.15 Celková výše úvěru 

Název instituce KB, a. s. ČS, a. s. 
GE Money Bank, 

a. s. 
Celková roční splátka 471.088,- 434.229,- 452.043,- 
Celková výše úvěru 2.826.528,- 2.605.374,- 2.712.258,- 

Zdroje: vlastní zpracování - ČS, a. s., GE Money Bank, a. s., KB, a. s., sazebník poplatků a úrokových 

sazeb aktuální k 2. čtvrtletí roku 2010 

 

Ze všech zjištěných údajů jasně vyplývá, že nejvýhodnější je pořídit si investiční úvěr 

od České spořitelny, s. r. o. 

 

Dalším srovnáním nabízených úvěrů je skladba celkové výše úvěru, kde můžeme 

v grafu č. 3.1 přehledně porovnat i celkové poplatky za vedení úvěrového účtu, poplatek 

za schválení úvěru a celkovou výši úroků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Graf 3.1 Složení celkové výše úv

Zdroje: vlastní zdroje - ČS, a. s., GE Money Bank, a. s., KB, a. s.

aktuální  

k 2. čtvrtletí roku 2010 
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4  Shrnutí výsledků šetření a doporučení 

Při detailním rozboru všech možností nám jasně vyplývá, že projekt je životaschopný a 

uskutečnitelný bez finančních ztrát a rizika bankrotu. Proces zakládání společnosti je 

výrazně zjednodušen, zkrácen a zlevněn. 

 

Forem a způsobů financování je v dnešní době velmi mnoho, závisí jen na konkrétní 

formě podnikání. V případě společnosti EXTREM, s. r. o. v situaci jedné zakládající 

osoby jsou tyto možnosti omezené, vzhledem k hodnotě vloženého kapitálu. Ve 

výsledku se ukázal problém možnosti financování dlouhodobým bankovním úvěrem. 

Komerční banky nemají široký sortiment investičních úvěrů pro začínající podnikatele, 

které by těmito impulsy motivovaly k podnikání a vytváření dalších pracovních míst. 

Rovněž ani mezi leasingovými společnostmi by jsme neuspěli. Je to dáno malými 

možnostmi upotřebení servisních strojů. 

 

V počátcích je nejdůležitější znalost místního trhu a podrobný průzkum. Pokud budou 

výsledky co nejpřesnější, bude tím riziko špatných výpočtů co nejmenší. Tyto výsledky 

musíme vhodně a přehledně umístit do podnikatelského plánu. Plán je velmi důležitý 

dokument pro získání počátečních investic a peněžních prostředků. Kvalitně sestavený 

plán nám počátky podnikání podstatně usnadní. 

 

Sídlo společnosti a provozovna musí být umístěna tak, aby byla snadno dostupná pro 

všechny zákazníky, byla co nejvíce viditelná a bylo zde dobré spojení MHD. Musíme 

také pamatovat na to, aby v blízkém okolí nebyla umístěna prodejna s podobně 

zaměřeným sortimentem, zákazníci tak budou mít jasnou volbu a prakticky v jejich 

blízkém okolí jedinou. 

 

Společnost si musí stanovit i podrobnou a kvalitně zpracovanou marketingovou 

politiku, která nám rovněž v prvních letech zaručí odběr zboží a postupným 

zlepšováním strategie oslovení zákazníků můžeme dosáhnout dlouhodobého cíle získání 

co největšího tržního podílu, nejen v Ostravě, ale i postupný rozvoj po celé ČR.  

 

Založení společnosti je velmi usnadněno díky novele přijaté 1. července 2008. Tato 

novela stručně a jasně říká, co je potřeba zařídit a zřídit k založení společnosti s ručením 
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omezeným. Podnikatel je schopen společnost založit do 2 pracovních dnů a stačí mu 

k tomu pouze navštívení živnostenského úřadu a krajského soudu. 

 

V oblasti založení společnosti a především další existence podniku je vhodné, aby 

společnost zakládaly 2 fyzické osoby. Především se zlevní celkový provoz firmy, 

protože při dalším vložení vlastního kapitálu není nutnost žádat úvěr v takové výši, úvěr 

může být splacen ve stejných splátkách za kratší dobu nebo za stejnou dobu splácet 

nižší splátky a více investovat do vybavení společnosti, marketingu, rozšiřování 

sortimentu nebo do rozšiřování portfolia poskytovaných služeb.  

 

Další možností se jeví jako omezení servisních služeb v počátku fungování firmy na 

minimum a tyto služby poté rozšiřovat až postupně s rozvojem firmy a také s růstem 

vlastního kapitálu. V tomto případě nevzniká tak vysoká míra zadluženosti a o investice 

do této společnosti bude větší zájem. 

 

Se vstupem dalších společníků  se nám zvyšuje hmotný kapitál, ale především každý 

nový subjekt, který vstoupí do společnosti přináší i kapitál nehmotný. Jsou to především 

jejich zkušenosti z předchozí praxe, naopak u čerstvých absolventů jejich nové 

teoretické poznatky ze studovaných škol, které se při aplikování do praxe, při určitém 

pozmění a přizpůsobení se aktuálnímu prostředí, mohou velmi pomoci při řízení 

společnosti. Toto know-how je velmi ceněné, zvláště pro postupný rozvoj společnosti. 

 

Při výběru vhodné marketingové strategie doporučuji využití pomoci marketingové 

agentury, která dokáže „ušít“ marketing každé společnosti přímo na míru. Tím se zvýší 

efektivnost investic vložených do reklamy. 

 

Při výběru zaměstnanců musíme být velmi opatrní a opravdu vybrat kvalitního, 

především technicky zdatného člověka, který bude servisní služby provádět kvalitně a 

zaručí tak spokojenost zákazníků. Rovněž musí umět komunikovat s lidmi, dokázat 

rozpoznat potřeby zákazníka a především je uspokojit. Zároveň  by měl být psychicky 

odolný vůči nespokojeným klientům a jejich komentářům na kvalitu a cenu zboží. 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjištění, zda je možné úspěšně založit a financovat společnost 

EXTREM, s. r. o., která se zabývá prodejem a servisem sportovního zboží. Tato 

možnost zde existuje a dle zjištěných dat a průzkumů jsem zjistil, že je to i 

životaschopný projekt, který obstojí na trhu a hned od prvního roku vykazující zisk. 

 

Podle možností, které nám umožňuje právní řád ČR jsem došel k zjištění, že možnosti 

jsou velmi závislé na formě zvoleného podnikání, na možnostech trhu, na kterém se 

rozhodneme působit, na předmětu podnikání a na počtu osob, které se chtějí do projektu 

zapojit. Od těchto rozhodnutí se dále potom odvíjí možnosti umístění prodejny a její 

financování. 

 

Založení společnosti se ukázalo, jako nejjednodušší část celého projektu, a to díky 

novele živnostenského zákona, uvedené 1. července 2008 v platnost. S platností této 

novely se i podstatně zlevnil vstup do podnikání a snížení počátečních investic do něj a 

tím i odstranění jedné z bariér ztěžující vstup do podnikatelské sféry. 

 

Rozhodnutí o umístění prodejny také nepatřilo mezi těžká rozhodnutí, vzhledem 

k velmi dobře umístěnému OC Futurum a možností nájmu prodejní jednotky o 

plánované velikosti a jistotě nezvýšení nájmu této prodejny po dobu pěti let. 

 

Financování podnikání je  tou nejtěžší částí. Největší překážkou bylo založení 

společnosti jednou fyzickou osobou. Bylo to především z důvodu poměrně nízkého 

vloženého vlastního kapitálu. Poté byla společnost nucena požádat o vysoký 

dlouhodobý úvěr a tím se zvýšila zadluženost společnosti a poměr mezi vlastním a 

cizím kapitálem je tak velmi malý. Další zjištění se týká nabídky počátečních 

investičních úvěrů, které by pomohly začínajícím podnikatelům. Jejich nabídka je velmi 

malá podmínky jsou velmi náročné na splnění. 

 

Marketingová strategie se poté odvíjí od vynaložených prostředků. V tomto případě 

společnost ušetří právě na umístění prodejny a to z důvodu, že při umístění právě do OC 

Futurum máme reklamu na budově OC v ceně nájmu a billboard na území OC za velmi 

výhodnou cenu. V počátcích podnikání jsou výdaje na reklamu velmi vysoké a je 
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obtížné zvolit vhodnou strategii bez podrobného průzkumu trhu. Je to podstatnou částí 

podnikatelského plánu a v počátku velmi pomáhá se získáváním nových zákazníků.  
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Příloha 2 Výkaz zisků a ztrát 
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Příloha 4 Ceník servisních služeb 

 

 



 
 

 
Příloha 1 

 

Označení 
 
 
a 

AKTIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné účetní období Minulé úč. 
období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

 AKTIVA CELKEM                       (ř. 02 + 03 + 07 + 
12) 001 2600 0 2600 0 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0  0  

B. Dlouhodobý majetek                                         (ř. 04 
až 06) 003 2005 0 2005 0 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0  0  

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 2005  0  

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 0  0  

C. 
Oběžná aktiva                                                 (ř. 08 
až 11) 007 595 0 595 0 

C. I. Zásoby 008 530  0  

C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 0  0  

C. III. Krátkodobé pohledávky 010 0  0  

C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 65  65  

D. I. Časové rozlišení 012 0  0  

Označení 
 
 
a 

PASIVA             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Běžné  
účetní období 

 
5 

Minulé 
účetní období 

 
6 

 PASIVA CELKEM                            (ř.14 + 20 + 25) 013 2600 0 

A. Vlastní kapitál                                                 (ř. 15 
až 19) 014 550 0 

A.  I. Základní kapitál 015 550  

A.  II. Kapitálové fondy 016 0  

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 017 0  

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 0  

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 
(+/-) 019 0  

B. Cizí zdroje                                                       (ř. 21 
až 24) 020 2050 0 

     

B.  I. Rezervy 021 0  

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 2050  

B.  III. Krátkodobé závazky 023 0  

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 0  

C.  I. Časové rozlišení 025 0  

 

 

 



 
 

 

Příloha 2 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo řádku 
 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

I. Tržby za prodej zboží 1 6480  

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 3600  

+ Obchodní marže                                                        (ř. 01 - 02) 3 2880 0 

II. Výkony 4 250  

B. Výkonová spotřeba 5 1449  

+ Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 05) 6 1681 0 

C. Osobní náklady 7 823  

D. Daně a poplatky 8 10  

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 9 235  

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10 0  

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 0  

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 12 0  

IV. Ostatní provozní výnosy 13 0  

H. Ostatní provozní náklady 14 25  

V. Převod provozních výnosů 15 0  

I. Převod provozních nákladů 16 0  

* Provozní výsledek hospodaření 
[ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 14 + (-15) - (-16)] 17 588 0 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18 0  

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0  

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 20 0  

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 21 0  

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo řádku 
 
c 

Skutečnost v účetním období 

sledovaném 
1 

minulém 
2 

K. Náklady z finančního majetku 22 0  



 
 

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 0  

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 0  

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 25 0  

X. Výnosové úroky 26 0  

N. Nákladové úroky 27 0  

XI. Ostatní finanční výnosy 28 0  

O. Ostatní finanční náklady 29 428  

XII. Převod finančních výnosů 30 0  

P. Převod finančních nákladů 31 0  

* 
Finanční výsledek hospodaření 
[ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 32 -428 0 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 32  

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 17 + 32 - 33) 34 128 0 

XIII. Mimořádné výnosy 35 0  

R. Mimořádné náklady 36 0  

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 0  

* Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 35 - 36 - 37) 38 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 0  

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 34 + 38 - 39) 40 128 0 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 17 + 32 + 35 - 36) 41 160 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Příloha 3 

 

P.      Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního 
období 550 

      Peněžní toky z hlavní výd ělečné činnosti (provozní činnost) 

Z.     Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 128 

A.  1   Úpravy o nepeněžní operace 235 

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku 235 

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv  0 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv  0 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 

A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované 
výnosové úroky 0 

A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 

A. *   
Čistý pen ěžní tok z prov. činnosti p řed zdan ěním, zm ěnami prac. 
kapitálu a mim.položkami 363 

A. 2   Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 86 

A.  2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv 0 

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů 
pasiv 486 

A. 2 3 Změna stavu zásob -400 

A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních 
prostř. a ekvivalentů 0 

A. **   
Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti p řed zdan ěním a mimo řádnými 
položkami 449 

A. 3   Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných 0 

A. 4   Přijaté úroky 0 

A.  5   Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá 
období 0 

A. 6   Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně 
daně z příjmů 0 

A. 7   Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 

A. *** Čistý pen ěžní tok z provozní činnosti  449 

      Peněžní toky z investi ční činnosti 

B. 1   Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -235 

B. 2   Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 

B. 3   Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B. *** Čistý pen ěžní tok vztahující se k investi ční činnosti  -235 

      Peněžní toky z finan ční činnosti 

C. 1   Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 1622 

C. 2   Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 0 

C. 2 1 
Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia atd. 0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0 

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0 

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů 0 

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 0 

C. *** Čistý pen ěžní tok vztahující se k finan ční činnosti  1622 

F.     Čisté zvýšení resp. snížení pen ěžních prost ředků 1836 

R.     
Stav pen ěžních prost ředků a pen. ekvivalent ů na konci ú četního 
období 2386 



 
 

 

 

Příloha 4 

Sservisní operace                                                                     Cena 

 

Ceník kompletních servisních operací     Sjezdové l yže     Běžecké lyže        Snb  

World Cup Racing servis extra         790,-                      xxx                  890,-       

World Cup Racing servis 590,-                    390,-               690,-   

Racing service  390,-                     290,-             490,- 

Top service  350,-                      290,-               450,- 

Comfort service  290,-                     190,-               390,- 

Příplatek za velký servis                                 100,-                      100,-              100,- 

(zalévání skluznice v rozsahu do 5 cm2)  

Příplatek za extra velký servis                        200,-                      200,-              200,- 

(zalévání skluznice v rozsahu nad 5 cm2)  

Příplatek za racing ruční zažehlení vosku      100,-                       100,-              100,- 

Sleva na junior lyže do 130 cm                      -100,-                    -100,-            -100,- 

  

Samostatné servisní operace:  

Voskování za horka + kartáčování                 100,-                      100,-              100,-  

Racing ruční zažehlení vosku + kartáčování   200,-                    200,-              200,-  

Seřízení vázání na diagnostickém stroji         100,-                      xxx                  xxx 

Montáž vázání (sj. lyže, bežky, SNB)              150,-                      150,-              150,-  

Demontáž vázání (sj. lyže, bežky, SNB)         50,-                       50,-                 50,-  

Výsek skluznice (1 ks)                                  190,-                     190,-              190,-  

Tvarování skeletu lyžařských bot 290,-                     290,-              290,- 

Ostatní servisní operace dle dohody se servisním technikem – individuální cena  

 

Popis servisních operací  

 

World Cup Racing servis extra: 

  

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž 

docílí optimální roviny skluznice. Aby docílil „World Cup Racing strukturu extra“ musí 

na skluznici nejdříve nabrousit lineární strukturu a následně vytvořit požadovanou strukturu. 



 
 

Závodník požaduje různé extra struktury (šikmá, křížek, stromeček, apod.). Po vytvoření 

požadované struktury skluznice následuje finish úhlování spodní a boční hrany pomocí 

keramických kotoučů, které zajistí přesné úhlování, lepší točivost, držení hran na terénu a delší 

životnost nabroušení. Když dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za horka s následným 

vyleštěním skluznice. 

 

World Cup Racing servis:   

 

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž 

docílí optimální roviny skluznice. Aby docílil „World Cup Racing strukturu“, musí na skluznici 

nejdříve nabrousit lineární strukturu a následně vytvořit požadovanou strukturu. Standardní 

World Cup Racing struktura je šikmá. Po vytvoření této požadované struktury skluznice 

následuje finish úhlování spodní a boční hrany pomocí keramických kotoučů, které zajistí 

přesné úhlování, lepší točivost, držení hran na terénu a delší životnost nabroušení. Když 

dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za horka s následným vyleštěním skluznice. 

 

Racing servis: 

 

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž 

docílí optimální roviny skluznice. Aby docílil „Racing strukturu“, musí na skluznici nabrousit 

požadovanou strukturu, ale nemusí předcházet lineární struktura. Standardní Racing struktura 

je šikmá. Po vytvoření této požadované struktury skluznice následuje finish úhlování spodní 

a boční hrany pomocí keramických kotoučů, které zajistí přesné úhlování, lepší točivost, držení 

hran na terénu a delší životnost nabroušení. Když dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za 

horka s následným vyleštěním skluznice. 

 

TOP servis: 

 

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Po nabroušení na brusném pásu pokračuje broušením skluznice na kameni, čímž 

docílí optimální roviny skluznice. Aby docílil „TOP strukturu“, musí na skluznici nabrousit 

požadovanou strukturu, ale nemusí předcházet lineární struktura. Standardní Racing struktura 

je šikmá. Po vytvoření této požadované struktury skluznice následuje finish úhlování spodní 

a boční hrany pomocí brusného pásu, který však nedosahuje tak přesných úhlů a hladkosti 

hrany jako broušení keramickými kotouči. Když dobrousí hrany, zbývá už jen voskování za 

horka s následným vyleštěním skluznice. 

 

Comfort servis: 



 
 

 

Servisní technik ze skluznice nejdříve odstraní starý vosk. Na brusném pásu nabrousí skluznici 

a hrany. Jedná se o základní servis, který se již používá jen zřídka. Broušením skluznice a hran 

na brusném pásu se nedocílí ani optimální roviny lyže ani optimálních úhlů na hranách. Lyže 

mají horší kluzné vlastnosti točivost a hrany nejsou tak ostré. Voskování za horka a následné 

vyleštěním skluznice je stejné jako v předchozích servisních operacích. 

 

Tvarování skeletu lyža řských bot: 

 

Pokud Vás tlačí vaše lyžařské boty, nechte si je u nás vytvarovat přímo na vaší nohu. Pomocí 

stroje ULTRACAM tepelně vytvarujeme skelet vašich lyžařských bot tak, aby jste v nich měli 

pohodlí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


