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1 Úvod 

Zo širokej ponuky témat na bakalársku prácu ma zaujala práve téma „malý a stredný 

podnik“, hlavne pre moţnosť stať sa na  chvíľu podnikateľom a zaloţiť si svoju i keď fiktívnu 

firmu.  

Dalo by sa povedať, ţe podnikanie je staré ako ľudstvo. Uţ v prvých písomných 

dokumentoch z doby pred viac ako štyri tisíc rokmi, je popísané ako bankéry poţičiavali 

peniaze na úrok. Takýto drobní podnikatelia a podniky sú od tej doby základným prvkom 

inovácií vo väčšine ekonomík. Poskytujú výrobky a sluţby svojím zákazníkom, čo im prináša 

úţitok. Malé a stredné podniky sú dôleţitou súčasťou, kaţdej vyspelej ekonomiky a s vysokou 

mierou sa podieľajú na zamestnanosti. V súčasnej dobe sa stále častejšie dostávajú do 

popredia záujmu podnikateľov, vedcov, inštitúcií, študentov a vlastne celej spoločnosti. Aj 

v Českej republike môţeme vidieť, ţe najväčšiu časť podnikov tvoria práve malé a stredné 

podniky. 

Cieľom mojej bakalárskej práce, je čitateľa zoznámiť s malými a strednými podnikmi, 

vysvetliť ich význam a funkciu. Zároveň vytváram fiktívnu spoločnosť s ručením 

obmedzeným a ponúkam tak postup na jej zaloţenie. Práca je rozdelená do dvoch väčších 

celkov, a to na časť teoretickú a časť praktickú. 

V teoretickej časti budú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa podnikania, ako podnik 

a podnikateľ. Zameriavam sa na vymedzenie, význam malých a stredných podnikov, na ich 

špecifické rysy, aké sú ich výhody a nevýhody, ciele ale a príčiny neúspechu. Najväčšiu 

pozornosť som venovala právnym formám podnikania a ich rozdeleniu. U kaţdej právnej 

formy bude podrobná charakteristika, ich výhody a nevýhody  

Praktická časť pre mňa osobne bola najzaujímavejšia. Táto časť je zameraná na 

zaloţenie fiktívneho podniku s právnou formou spoločnosť s ručením obmedzeným, v mojom 

prípade sa jedná o SALÓN LENNY, s.r.o. Budú popísané jednotlivé kroky ako postupovať 

pri zakladaní novej spoločnosti a aké dokumenty musia byť vyplnené, aby spoločnosť mohla 

byť zaloţená. Potom nasleduje podnikateľský plán, ktorého obsahom je finančná analýza, 

organizačná štruktúra, manaţment a marketing. Prehľad jednotlivých potrebných dokumentov 

bude priloţený v prílohách tejto práce. 
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2 Úloha malých a stredných podnikov 

Malé a stredné podniky plnia vo väčšine vyspelých trţných ekonomikách dôleţitú 

ekonomickú, zároveň aj politickú a stabilizačnú úlohu. 

 

2.1 Vymedzenie malého a stredného podniku  

Vo väčšine ekonomík je pojatie malého a stredného podniku chápané odlišne s 

ohľadom na národný kontext a do dnešného dňa neexistuje ţiadna ucelená, všeobecne 

prijímaná definícia malého a stredného podnikania. Rozhodujúcim hľadiskom pre 

vymedzenie malého a stredného podniku je zvyčajne počet zamestnancov (a napriek tomu 

rôzne inštitúcie i tu odlišne vymedzujú pojem MSP – iné vymedzenie má napr. štatistický 

úrad, ČMZRB apod.). 

V Národnom prípravnom programe Českej republiky na členstvo v EU – 1999  sa ČR 

zaviazala, ţe zjednotí vymedzenia pojmu MSP najneskôr ku dňu vstupu ČR do EU. Toto 

vymedzenie je charakterizované 3 základnými kritériami:  

 počet zamestnancov, 

 ekonomická nezávislosť, 

 celkový obrat podniku, prípadne hodnota aktív. 

V Českej republike v tomto duchu bol v roku 2002 prijatý zákon č. 47/2002 Zb. 

o podpore malého a stredného podnikania, ktorý jasne vymedzuje pojem malého a stredného 

podnikateľa a zjednocuje túto terminológiu s normami platnými v EU (v novelizovanom 

znení platnom od 15.1.2005). 

Podľa tohto zákona je vymedzený: 

 drobný, malý a stredný podnikateľ: 

- zamestnáva menej ako 250 zamestnancov, 

- jeho aktíva nepresahujú čiastku 43 mil. EUR alebo má čistý obrat za 

posledné uzavreté účtovné obdobie nepresahujúci korunový ekvivalent 

50 mil. EUR, 

- je nezávislý, 
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 malý podnikateľ: 

- zamestnáva menej neţ 50 zamestnancov, 

- jeho aktíva alebo čistý obrat za posledné uzavreté účtovné obdobie 

nepresahuje korunový ekvivalent 10 mil. EUR, 

- je nezávislý, 

 drobný podnikateľ: 

- zamestnáva menej neţ 10 zamestnancov, 

- jeho aktíva alebo čistý obrat za posledné uzavreté účtovné obdobie 

nepresahuje korunový ekvivalent 2 mil. EUR, 

- je nezávislý.[1] 

 

Malé a stredné podniky hrajú v európskej ekonomike kľúčovú úlohu. Sú veľkým 

zdrojom voľných pracovných miest, inšpirujú podnikateľského ducha a víziu, a tak sú 

mimoriadne priaznivým stimulátorom konkurencie a zamestnanosti v Európe. V dnešnej EU 

existuje pribliţne 23 miliónov mikro, malých a stredných podnikateľov, ktorí poskytujú       

75 miliónov pracovných miest, a tak predstavujú 99% všetkých európskych podnikov. 

Avšak po dlhých rokovaniach medzi Európskou komisiou a expertmi členských štátov 

EÚ a podnikateľských zdruţení, je v platnosti nová definícia MSP, ktorá má vyhladiť rozdiely 

medzi členskými krajinami, a tak umoţniť MSP realizáciu ich potenciálu, čo je vlastne 

súčasťou európskej stratégie na zachovanie prosperity. 

Nová definícia môţe pomôcť najmä podnikateľom, ktorý majú záujem poţiadať 

o granty alebo pôţičky z fondov EU.[8] 

2.2 Špecifické rysy, výhody a nevýhody MSP 

Malé a stredné podniky v porovnaní s veľkými, disponujú určitými špecifickými rysmi , 

ktoré môţu byť zdrojom predností, a majú radu nevýhod. 

Tieto podniky sa dajú charakterizovať ako ţivnosti pôsobiace na lokálnom trhu 

prevaţne v oblasti sluţieb, obchodu alebo stavebníctva. Typický je pre nich kaţdodenný 

kontakt so svojím okolím, ktorým sú zákazníci a konkurencia. 
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 Osobnosť podnikateľa 

U malých podnikov môţeme často krát nájsť silnú väzbu podnikania na osobu 

podnikateľa. Takýto silný vzťah medzi podnikaním a osobou podnikateľa u veľkých 

podnikov väčšinou nenájdeme, pretoţe je tu oddelené vlastníctvo od riadenia.  

Touto väzbou je myslený význam samotnej osoby podnikateľa a jeho schopnosť 

úspešne zvládnuť trojrolu:  

 umenie vlastniť 

 riadiť 

 byť profesionálom v danom obore. 

Výkonnosť a silu osobnosti môţeme zaradiť medzi špecifické prednosti malého 

podniku. Na druhej strane však môţe znamenať riziko v tom prípade, kedy sa podnikateľ 

nebude môcť dlhodobo zúčastniť podnikania (napr. z dôvodu onemocnenia). 

 Organizačná štruktúra 

U malého podniku je relatívne jednoduchá a prehľadná, čo je dobré pre kontrolu 

a riadenie, pretoţe to tieto procesy uľahčuje. Bezprostredný kontakt so zákazníkom, 

jednoduché komunikačné toky a tímová práca umoţňujú rýchlu reakciu na poţiadavky trhu. 

Priamy a osobný kontakt medzi vedením a zamestnancami vedie ku zniţovaniu anonymity. 

Pohotová a pruţná reakcia na zmenu v ponuke vyplýva zo skutočnosti, ţe veľa 

z malých a stredných podnikov nie sú vlastníkmi budov, stavieb alebo strojov ako veľké. 

Zmeny v predmete činnosti preto nevyţadujú predaj majetku, alebo rozsiahle prebudovanie.  

 Pracovné podmienky 

Malé a stredné podnikanie je často spojené s vyššou intenzitou práce, menej 

priaznivými pracovnými podmienkami, menej presným vymedzením dĺţky a pravidelnosti 

pracovnej doby. 

 Marketing 

Malý podnikateľ s obmedzenými finančnými a personálnymi zdrojmi často 

nevypracováva odhady o budúcom vývoji trhu. Rozhoduje sa skôr intuitívne alebo 

improvizuje. Nemôţe si dovoliť investovať do reklamy toľko prostriedkov, ako iné veľké 

podniky.[4] 
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2.2.1 Nevýhody malých a stredných podnikov  

Rada nevýhod pozostáva z postavenia, ktoré majú voči veľkým podnikom.  Nevýhody 

v oblasti financovania plynú predovšetkým z toho, ţe malé a stredné podniky majú menšie 

moţnosti dostupnosti k finančným zdrojom, a to najmä u individuálnych podnikateľov. 

Samofinancovanie je hlavným zdrojom financovania. Ak však vyššia osobná spotreba či 

miera zdanenia obmedzí zhromaţďovanie zisku, kapitál nerastie. Ďalšou moţnosťou 

financovania sú podiely ďalších podielnikov. Tu však hrozí obmedzenie práva 

samorozhodovania podnikateľa.  

Nevýhody sa týkajú aj výrobnej oblasti. Nejde iba o známy zreteľ rozvoja koncentrácie 

a zhromaţďovania výroby z hľadiska nákladov, napr. o nevyuţívanie kapacít strojov a ďalšej 

techniky, nedostatok prostriedkov pre vývoj nových výrobkov, o niţší stupeň technologického 

rozvoja a pod. Neobjavujú sa tu väčšinou ani ţiadne trvalé výskumné a vývojové oddelenia. 

V MSP je väčší podiel produkcie náročný na ţivú prácu, to znamená, ţe dochádza 

k zvýrazňovaniu významu ľudského faktoru. MSP musia vsadiť na kvalitu svojej produkcie, 

ako na dlhodobý určujúci prvok ich úspešnosti, čo úzko súvisí s kvalifikáciou pracovníkov. 

Postupne rastie počet vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.  

Veľký počet nevýhod existuje aj v oblasti odbytu. Menší, lokálny trh a obmedzený 

počet odberateľov zhoršujú moţnosť konkurencieschopnosti. Veľmi dôleţitý je osobný 

kontakt so zákazníkmi. Malé podniky môţu vynakladať iba obmedzené mnoţstvo 

prostriedkov na reklamu. MSP musia v cenovej oblasti brať ohľad na ceny rozhodujúcich 

veľkých podnikov. Veľké podniky sú schopné drţať relatívne dlhú dobu ceny výrobku na 

veľmi nízkej úrovni, lebo stratu na tomto produkte kryjú ziskami z iného. Samozrejme len 

malý počet malých a stredných podnikov spracovávajú prognózy o budúcom vývoji trhu na 

základe vedeckých poznatkov. Prednosť MSP je hlavne v rýchlom prispôsobovaní sa 

zmenám, v priestorovej a psychologickej blízkosti spotrebiteľom.  

Nevýhody sa nevyhnú ani  personálnej oblasti a súvisia s vyššou intenzitou práce, 

vyţadujú sa skôr univerzálnejšie pracovné sily. Taktieţ pracovné podmienky sú menej 

priaznivé, hlavne pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie, príplatky na dovolenku, stravovanie 

a pod. Pracovný čas je menej spresnený, často krát je treba sa prispôsobiť mnoţstvu zákaziek 

a práce. Veľmi často sa nepouţívajú organizačné schémy ani popisy funkcií, čo znamená, ţe 

dochádza k nedorozumeniam, pokiaľ ide o plnenie úloh a vymedzenie kompetencií. 
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Nevýhody nájdeme aj v oblasti riadenia podniku, sme veľmi často svedkami, ţe 

vlastník je zároveň i vrcholovým riadiacim pracovníkom. Prevaţuje u neho technicky 

orientované vzdelanie, často chýbajú manaţérske schopnosti a ekonomické znalosti. V jeho 

práci prevaţuje improvizácia a intuícia. Menší význam má plánovanie, hlavne dlhodobého 

charakteru a často dochádza k funkčnému preťaţeniu vedúcich pracovníkov. Prevaţuje 

patriarchálny riadiaci štýl. Negatívnym prvkom je i nedostatočná pripravenosť ku spolupráci. 

Malé podniky si zakladajú na svojej samostatnosti, nezávislosti a nemajú tendenciu 

spolupracovať, alebo spolupráci nedôverujú. Pritom spolupráca a kooperácia s inými 

podnikmi môţe znamenať znásobenie ich prednosti a zvýraznenie konkurenčných výhod.  

2.2.2 Výhody malých a stredných podnikov 

Malé a stredné podniky nenesú so sebou len samé nevýhody ale samozrejme majú plno 

výhod a predností, ktoré sa týkajú predovšetkým organizačnej oblasti. Malé podniky majú 

jednoduchú, prehľadnú organizačnú štruktúru, ktorá umoţňuje priame vedenie a kontrolu. 

Krátka cesta informačných tokov dáva predpoklady pre väčšiu pruţnosť a rýchlejšie 

reagovanie na potreby zákazníkov .Táto jednoduchšia organizačná štruktúra  znamená niţšiu 

mieru byrokracie a niţšie náklady na správu firmy. Medzi vedúcimi pracovníkmi nie sú 

väčšinou ţiadne ďalšie medzistupne, takţe informačný tok je menej rušený rôznymi šumami. 

Vedúci sa zúčastňuje na podnikovom dianí. Výhodou je tieţ centralizácia riadiacich 

rozhodnutí v rukách podnikateľa. To umoţňuje rýchlosť reagovania, podporuje podnikavosť 

aj vysokú flexibilitu riadenia podniku. Podnikateľ nie je ovplyvňovaný rôznymi 

vnútropodnikovými skupinovými záujmami. Plusom je i jednoduchšia deľba práce a menej 

špecializovaná štruktúra podniku, čo umoţňuje rýchlu reakciu a prispôsobivosť na vonkajšie 

zmeny. 

Výhody v personálnej oblasti spočívajú v osobnom, priamom kontakte s vedením 

podniku. Podnikateľ môţe vytvoriť dôveru na základe poznania osobných a rodinných 

problémov pracovníkov a viesť ich ku spolupráci a osobnému nasadeniu. Stráca sa tu 

anonymita, pracovníci viac pociťujú dôleţitosť svojich pracovných výkonov.  

Prednosti vo výrobe sú spojené väčšinou so špecializáciou na určitú časť trhu, na 

špecifický sortiment. Pri zameraní na niekoľko typov produktov je moţno zaistiť nákladovo 

priaznivú produkciu, poprípade i posilňovanie  pozícii na trhu. Pri vzájomnej spolupráci 

a kooperácií, zdruţovaním do cechov, zväzkov, druţstiev apod. sa dá zaisťovať spoločné 
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zásobovanie, odbyt ale aj marketingové aktivity. Tým sa môţe dosiahnuť napr. výhodnejších 

cien pri nákupe vstupných surovín, rovnaká kvalita dodávok, pozícia na trhu a pod.[2] 

2.3 Význam malých a stredných podnikov  

Je naozaj veľkou skutočnosťou, ţe v štruktúre všetkých firiem tvoria malé a stredné 

podniky najväčšiu časť. V Európe existuje 19 miliónov malých a stredných podnikov, ktoré 

predstavujú 99,8% všetkých podnikov v EU a zamestnávajú viac neţ 74 miliónov ľudí.[9] 

Len veľmi málo ľudí si v dnešnej dobe uvedomuje, ţe malé a stredné podniky zaručujú 

najbeţnejšiu slobodu. Ponúkajú šancu k slobodnému uplatneniu podnikateľov a k samostatnej 

realizácií ľudí v produktívnom procese. Malý a stredný podnikatelia nemôţu na seba zobrať 

moc, ani nemôţu dosiahnuť monopolné postavenie. Dalo by sa povedať, ţe sú vlastne 

protipólom ekonomickej a politickej moci. Ľudia sa v týchto firmách učia preţiť a učia sa 

zodpovednosti, pretoţe akýkoľvek omyl pre nich znamená pád a vlastnú stratu. Podnikateľ 

nemá moţnosť niekam uniknúť a dôsledky neúspechu nesie osobne. 

Existencia týchto podnikov stabilizuje spoločnosť, pretoţe akákoľvek výrazná politická 

neistota je pre nich zdrojom rizík.  

Malé a stredné podniky bývajú obvykle tesnejšie spojené s daným regiónom. 

Podnikateľ v regióne obyčajne ţije a býva. Okrem toho, ţe poskytuje danému regiónu 

zamestnanosť a ekonomické prínosy, nie je výnimočné, ţe sa stáva sponzorom rôznych 

charitatívnych a ďalších akcií. Vo vzťahu k danému prostrediu sú títo podnikatelia omnoho 

menej anonymní. Ich okolie ich pozná a ich činy sú tak pod verejnou kontrolou. 

Mnohé malé prevádzky (drobné obchodíky, kaviarne, prevádzky sluţieb) dotvárajú 

urbanizáciu miest a dedín, oţivujú priestor, udrţujú a obnovujú historickú architektúru.  

Charakteristickým rysom malých a stredných podnikov je ich flexibilita, pohotové 

prispôsobovanie sa meniacim sa skutočnostiam. 

Malé a stredné firmy predstavujú dynamický moment v štruktúre podnikateľských 

subjektov. S prehlbujúcou sa globalizáciou, kedy dochádza k nástupu multinárodných 

korporácií a reťazcov, pôsobia malé a stredné podniky proti posilňovaniu monopolných 

tendencií. MSP sú  nositeľmi  veľkého mnoţstva drobných inovácií a prispôsobovateľmi sa na 

premenlivé potreby spotrebiteľa. Navyše sa môţu angaţovať v okrajových oblastiach trhu, 

ktoré nie sú pre väčšinu podnikov zaujímavé. 
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Rada malých a stredných podnikov veľmi úzko spolupracuje s veľkými firmami ako sú 

ich subdodávatelia. Nie je nič nezvyčajné, ţe automobilky beţne nakupujú od svojich 

dodávateľov pribliţne 60% komponentov a ţe medzi týmito dodávateľmi, rovnako ako medzi 

dodávateľmi sluţieb, sú malé a stredné podniky.[9] 

Význam malých a stredných podnikov sa dá posudzovať z niekoľkých hľadísk a uhlov 

pohľadu: 

 MSP pri porovnaní s veľkými podnikmi citlivejšie reagujú na potreby trhu 

a zmeny ekonomických podmienok (nemajú tzv. ekonomickú a výrobnú 

stabilitu). 

 V 20. storočí boli autori 60% všetkých významných vynálezov nezávislí 

vynálezcovia alebo malé firmy, ktoré sa stávajú hlavným zdrojom inovácií, 

podniky do 20 zamestnancov vytvárajú 66% nových pracovných príleţitostí 

v ekonomike.  

 Malé a stredné podniky sa podieľajú na tvorbe HDP, prispievajú ku zvyšovaniu 

konkurencie, pôsobia priamo aj sprostredkovane proti vzniku monopolov. 

 Efektívnejšie vyuţívajú čím ďalej tým vzácnejšie zdroje surovín a energií, čím 

dochádza k náraste produktivity a zniţovanie cien. 

 Podľa trţných a politických podmienok MSP zamestnávajú 30 aţ 70% 

ekonomicky aktívneho obyvateľstva.  

 Prijímajú prepustených pracovníkov z neefektívnych či krachujúcich veľkých 

podnikov, a tým prispievajú ku zniţovaniu nezamestnanosti. 

 Svojou otvorenosťou zniţujú sociálne napätie a podieľajú sa na udrţovaní 

sociálneho mieru.[10] 

Tak ako väčšina podnikov v trhovom hospodárstve aj malé a stredné podniky fungujú 

na princípoch súkromného vlastníctva, kombinácie výrobných faktorov, hospodárnosti, 

rentability a finančnej rovnováhy. Výsledkom ich podnikania je výrobok alebo služba, 

pričom práve v sluţbách majú malé a stredné podniky stále väčší priestor pre svoje 

uplatnenie. Malé a stredné podniky plnia predovšetkým nasledujúce úlohy: 

 uspokojujú záujmy jednotlivcov a domácností (v miestach a v regiónoch), 

 uspokojujú záujmy iných podnikov, 
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 uspokojovať záujmy štátu: 

a) ako regulátora ekonomických podmienok, 

b) ako majiteľa (v podnikoch so št. účasťou), 

c) ako spotrebiteľa (štátne zákazky). 

2.3.1 Ciele a funkcie malého a stredného podnikania 

MSP sa prevaţne sústreďujú na dosiahnutie dvoch druhov cieľov. 

1. Ciele orientované na zisk – podniky sa zameriavajú na dosiahnutie čo 

najväčšieho zisku v čo najkratšom čase ( rovnako ako aj veľké podniky). 

2. Ciele orientované primárne na trh a až sekundárne na ziskovosť – prvoradým 

cieľom podniku je dosiahnutie určitého podielu na trhu a z toho vyplývajúci 

dlhodobý rast. 

Súbor transformačných procesov zabezpečujúcich tieto ciele nazývame podnikateľská 

funkcia. Je to súbor aktivít, ktorý je prednostne orientovaný na podnikateľský úspech 

a obmedzenie podnikateľského rizika.  

Hierarchicky možno podnikateľské funkcie MSP rozdeliť na: 

1. Výrobná funkcia – je to súbor výrobných a transformačných procesov, pri 

ktorých sa pretvárajú faktory na výrobky či sluţby s konkrétnymi úţitkovými 

vlastnosťami. Súčasťou tejto funkcie sú aj funkcie niţšieho stupňa, ako je 

výzkumno-vývojová, investičná funkcia, údrţby a opravy apod. 

2. Obchodná funkcia – je takým procesom, ktorým sa realizuje obeh na vstupoch 

a výstupoch podniku. Jej prejavom je efektívna obchodná činnosť v podobe 

nákupu a efektívna realizácia v podobe predaja. Pomocnými funkciami sú: 

zásobovacia funkcia, funkcia predaja, reklamy, servisu apod. 

3. Ekonomická funkcia – v podobe hodnototvorného procesu. Jej výsledok je tovar 

s cenou, ktorú trh uznáva. Pomocné funkcie sú: funkcia financovania, účtovná, 

mzdová apod.  

4. Sociálna funkcia – súbor aktivít kolektívu zamestnancov, orientovaných na 

uspokojovanie sociálnych potrieb, potrieb samosprávnych územných celkov 
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a tvorby infraštruktúry. Pomocné funkcie: vzdelávacia, bytová, zdravotnícka, 

zamestnanecká, mzdová apod. 

5. Právna funkcia -  je takým transformačným procesom, v ktorom sa právne 

vzťahy s okolím podniku transformujú na podnikové predpisy s cieľom vytvoriť 

z podniku právne dokonalý fungujúci celok. Pomocné funkcie: pracovnoprávna, 

hospodársko-právna apod. Táto funkcia podlieha častým zmenám. 

Z národohospodárskeho hľadiska sa členia podnikové funkcie na: 

1. Ponuková funkcia – malé a stredné podniky sú výrobcami spotrebných tovarov. 

Sú dodávateľmi polovýrobkov a hotových výrobkov. Významnú 

subdodávateľskú funkciu plnia predovšetkým v odvetviach automobilového 

priemyslu, strojárstva, elektrotechniky a chémie. Produkujú v menších sériách 

a sú schopné zloţitejšie technické problémy riešiť nákladovo výhodnejšie, 

prípadne vyhotovovať detailné a osobitné súčiastky. Veľmi významnú úlohu 

majú pri otváraní diferencovaného trhu, a to na báze technologicky 

špecializovanej ponuky, alebo individuálnej spotreby. Ich rozvojové príleţitosti 

sú tým vyššie, čím vyšší je blahobyt spoločnosti, pretoţe ten nachádza svoju 

náplň s čoraz väčšou individualizáciou potrieb občanov. Prednosťou MSP je 

bezprostredný osobný vzťah so zákazníkmi, osobné poradenstvo a informácie, 

aţ po získanie dôvery pri uspokojovaní potrieb zákazníkov, 

2. Zamestnanecká funkcia – je pozitívna funkcia MSP pri udrţiavaní existujúcich 

pracovných miest a tvorbe nových pracovných príleţitostí. Zamestnaním 

príslušníkov rodiny sú schopné malé podniky lepšie sa vyrovnať s výkyvmi 

v dopyte. Začínajúci podnikatelia sa výrazne podieľajú na raste zamestnanosti 

a poskytujú dôleţité mechanizmy na opätovný vstup nezamestnaných na trh 

práce. To je osobitne dôleţité v regiónoch s nízkym podielom ţivnostníkov 

a podnikateľských subjektov vôbec. 

3. Rastová funkcia – faktorom hospodárskeho rastu sú technický pokrok a stupeň 

kvalifikácie zárobkovo činných osôb v národnom hospodárstve. MSP majú 

v tomto smere mimoriadne dôleţitú úlohu. Sú vystavené väčšiemu 

konkurenčnému tlaku v porovnaní s veľkými podnikmi.  

4. Vzdelávacia funkcia – kvantita a kvalita odborne pripravených a vzdelaných 

zamestnancov v národnom hospodárstve závisí do veľkej miery od pripravenosti 
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a schopnosti MSP toto vzdelávanie umoţňovať. Pracovné podmienky sú zo 

strany zamestnancov často lepšie hodnotené, ako vo veľkých podnikoch aj 

napriek často dlhšiemu priemernému času. MSP sú príťaţlivé pre mladých ľudí 

z pohľadu profesijnej sebarealizácie.  

Ciele sa dosahujú a funkcie MSP sa plnia v rámci podnikateľského procesu.[8] 

2.3.2 Príčiny neúspechu a bariéry malého a stredného podnikania 

Vymedzení príčin neúspechu podnikania je celá rada, a nie je moţné všetky vytipovať 

a analyzovať predtým, neţ takéto situácie nastanú. Nie kaţdý začínajúci podnikateľ podniká 

pre rovnaké príčiny a dôvody, ich motivácia môţe byť odlišná a to aj v rovnakom odbore. 

Niekto podniká pre dosiahnutie zisku zo svojej podnikateľskej činnosti, iný pre dosiahnutie 

dobrého pocitu alebo vlastnej sebarealizácie. 

Nech uţ je dôvod podnikania akýkoľvek, tak napriek tomu podnikanie v kaţdom obore 

má svoje špecifiká a riziká. Najčastejším z nich je neočakávané ukončenie jeho činnosti, ktoré 

sa ľudovo nazýva ,,krach“ alebo odborne zánik podniku či konkurz.  

Zánik firmy sa nedá zvaľovať výhradne iba na výkyvy ekonomiky a chyby v priebehu 

transformácie. Prosperita podniku je závislá vo veľkej miere na kvalite podnikateľa, jeho 

zámeroch, vyváţenosti a kvalite podnikateľského zámeru a spôsobu predpovedania a riešenia 

vzniknutých problémov. Dole uvedená tabuľka ukazuje na príčiny krachu podnikania podľa 

frekvienice absencie kvalitných osobných vlastností podnikateľov.[10] 

Tab.č.2.1: Príčiny krachu podnikania  

% krachujúcich 

podnikov 
Príčina krachu Odôvodnenie 

44 Neschopnosť 
Nedostatok schopnosti viesť podnik – fyzických, 

morálnych, intelektuálnych 

17 
Nedostatok skúseností 

s riadením 

Ţiadne alebo veľmi malé skúsenosti s riadením ľudí 

pred zahájením podnikania 

16 
Nevyváţené 

skúsenosti 
Malé skúsenosti s účtovníctvom a výrobou 

15 Neskúsenosť v obore Malé skúsenosti s výrobou pred zahájením 

1 Zanedbanie podniku 
Podnikanie je venované malá pozornosť pre zlé 
návyky, zlý zdravotný stav, manţelské nezhody 

Prameň: VOJÍK, V. Vybrané kapitoly z managementu malých a stredných podnikov. 

Diel I. Praha: VŠE. Nakladateľstvo Oeconomica, 2007. 
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Skúsenosti ukazujú, ţe najväčšie riziko z hľadiska budúceho preţitia predstavuje 

prvých 3-5 rokov podnikania. Veľa podnikov končí z dôvodu nezvládnutia konkurenčného 

prostredia (tj. neschopnosť produkovať výrobky a sluţby, po ktorých je dopyt). Väčšina 

podnikateľov ukončí svoju činnosť preto, ţe ich podnikanie prestalo baviť, ţe sú schopní 

zarobiť si viac peňazí iným spôsobom, pohltila ich konkurencia, alebo odišli do dôchodku. 

Veľa podnikov (hlavne ţivnostenských) zmení svoju právnu formu (najčastejšie si vyberú 

spoločnosť s ručením obmedzeným), iné podniky sú predané a stávajú sa súčasťou iných 

podnikov. Nie sú k dispozícií jednoznačné údaje, aby bolo moţné príčiny neúspechu lepšie 

zdokumentovať.  

Bariéry podnikania 

Sú faktory, ktoré spôsobujú, ţe človek nechce, nevie alebo nemôţe podnikať. Bariéry, 

s ktorými sa MSP stretávajú môţeme rozdeliť do dvoch skupín: 

1. objektívne bariéry 

- nestabilita právneho prostredia, 

- nevhodná legislatíva, ktorá zvýhodňuje zabehnutý veľký podnik, 

- sťaţený prístup k voľnému kapitálu (malé podniky nie sú pre finančné 

spoločnosti atraktívnym zákazníkom), 

- nedostačujúca štátna podpora  

2. subjektívne bariéry  

- nepripravenosť, chýbajúce ekonomické a manaţérske vzdelanie, 

3. sociálne bariéry, nezvyk a neochota rozumne investovať, 

4. psychologické bariéry, negatívny vzťah k riziku, chýbajúca potreba 

sebarealizácie v náročných podmienkach, chýbajúca potreba presadiť sa.[9] 
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3 Teoretické vymedzenie problematiky  

Majitelia firiem, jednatelia a manaţéri malých a stredných firiem potrebujú mať okrem 

určitých zaţitých technických alebo ekonomických znalostí i niečo naviac, aby vedeli svoje 

sny, zámery a plány realizovať v podmienkach tvrdej konkurencie a v dnešnej dobe i svetovej 

hospodárskej kríze. 

Najdôleţitejším faktorom pre rozvoj začínajúceho podnikateľa a jeho podniku, je 

odhodlanie a rozhodnutie potencionálneho podnikateľa realizovať svoje zámery do osobných 

plánov, ktoré dosiahnu konkrétnu podobu vo forme podnikateľských zámerov a cieľov.  

V súčasnosti sa  podnikanie a podnikavosť chápe ako schopnosť, umenie a motivácie 

nachádzať, vytvárať a vyuţívať príleţitosti na zabezpečenie prosperity podnikateľského 

subjektu (jednotlivca, kolektívu, organizačnej jednotky). Podnikanie je potom realizáciou 

podnikavosti v praktickom ţivote. 

3.1 Podnikanie, podnikateľ 

Tento výraz môţeme nájsť  definovaný v Obchodnom zákonníku. Podnikaním sa 

rozumie sústavná činnosť, vykonávaná samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnuť zisk. 

Ţiadny podnikateľ nemôţe podnikať izolovane ku svojmu okoliu. Jeho závislosť je 

z väčšej miery ekonomická a z menšej politická, to znamená ţe musí mať kapitál a musí 

dodrţiavať pravidlá podnikania dané zákonmi (hlavne ţivnostenským zákonom, obchodným 

zákonníkom, občianskym zákonníkom, zákonníkom práce a ďalšími).  

Pojem ,,podnikanie“ (enterprise) v posledných pätnástich rokoch celkom zdomácnel 

v beţnom slovníku, ale jeho interpretácia nie je tak jednoduchá: 

 ekonomické pojatie – podnikanie je zapojenie ekonomických zdrojov a iných 

aktivít tak, aby sa zvýšila ich pôvodná hodnota. Je to dynamický proces 

vytvárania pridanej hodnoty. 

 psychologické pojatie – podnikanie je činnosť motivovaná potrebou niečo 

získať, niečoho dosiahnuť, niečo si vyskúšať, niečo splniť. Podnikanie v tomto 

pohľade je prostriedok k dosiahnutiu sebarealizácie, postavenie sa na vlastné 

nohy apod. 
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 sociologické pojatie – podnikanie je vytváraním blahobytu pre všetkých 

zainteresovaných, hľadaním cesty k dokonalejšiemu vyuţitiu zdrojov, 

vytváraním pracovných miest a príleţitostí. 

 právnické pojatie – podnikaním sa rozumie sústavná činnosť uskutočňovaná 

samostatne podnikateľom a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia 

zisku.  

Podnikanie sa nedá nariadiť ani naplánovať, dá sa však vyvolať alebo uľahčiť. 

Vychádza z vnútornej aktivity podnikavého človeka, ktorá  však môţe byť utlmená alebo 

potlačená rôznymi bariérami. [9] 

Rozhodujúcim pre vymedzenie pojmu podnikateľ je Obchodný zákonník. V duchu 

tohto zákona podnikateľ je: 

 osoba zapísaná v obchodnom registri 

 osoba, ktorá podniká na základe ţivnostenského oprávnenia 

 osoba, ktorá podniká na základe iného neţ ţivnostenského oprávnenia 

 osoba, ktorá podniká podľa osobitných predpisov 

 fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do 

evidencie podľa osobitného predpisu.[8] 

Podnikateľ môţe byť nielen fyzická osoba (jednotlivec), ale aj právnická osoba 

(spoločnosť alebo druţstvo), ktorá vytvára zisk a pracovné miesta pre ostatných, snaţí sa 

o dosiahnutie vysokého zhodnotenia všetkých zdrojov ţivej a zhmotnenej práce.  

Výraz podnikateľ (entrepreneur) pochádza z francúzštiny a vo svojom pôvodnom 

stredovekom význame znamenal prostredník alebo sprostredkovateľ. Bol to výraz, ktorý 

odpovedal realite, podnikateľ v tej dobe sa podieľal na sprostredkovaní hlavne obchodov. 

Podnikateľ je osoba, ktorá realizuje určitý projekt a nesie riziko jeho úspechu alebo 

neúspechu. Úspech podnikania je tak do značnej miery viazaný na schopnosti (nápaditosť, 

iniciatívu, aktivitu) podnikateľa.[9]  
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3.2 Právna forma podnikania 

Pre podnikanie je veľmi dôleţité sa rozhodnúť pre vhodný typ právnej formy. Voľba 

však nie je nezvratná. Zvolený typ právnej formy sa dá v budúcnosti transformovať na iný. To 

však prináša ďalšie náklady a komplikácie, ktorým je moţné sa vyhnúť práve dobrým 

počiatočným rozhodnutím.  

Právna forma podnikania predstavuje určité právne pravidlá, ktoré usmerňujú činnosť 

podnikateľských subjektov. Rozdiely medzi jednotlivými právnymi formami podnikov sú 

najmä v podmienkach pre ich zaloţenie, v spôsobe získavania základného kapitálu, v rozsahu 

ručenia za záväzky a v spôsobe riadenia podniku.[9] 

Základné právne formy podnikania:  

a) ţivnosti, 

b) obchodné spoločnosti, 

c) druţstvá.  

Rôzne právne formy jednotlivých podnikateľských subjektov sú legislatívne upravené. 

Kaţdý sa musí pri začiatku svojej činnosti dôkladne zváţiť najvhodnejší spôsob podnikania 

z hľadiska konkrétnej situácie a svojich potrieb. Je nutné zoznámiť sa aj s ďalšími 

poţiadavkami, ktoré sa musia splniť (napr. z pohľadu ţivnostenského zákona upravujúci 

podmienky podnikania) a splniť všetky zákonom predpísané formálne akty.  

Pre konkrétne rozhodovanie o voľbe právnej formy podnikania je ţiaduce zvaţovať, 

ako sa jednotlivé podnikateľské formy líšia,  hlavne pokiaľ ide o: 

 predpísané základné imanie v zákonom stanovenej minimálnej výške, 

 poţadovaný počet osôb k zaloţeniu firmy, 

 predpísané formality spojené so zaloţením podniku, 

 ručenie za záväzky firmy, majetkové otázky (komu patrí majetok), 

 regulácia činností, 

 zastupovanie podniku voči tretím osobám.[2] 
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3.3 Charakteristika jednotlivých právnych foriem podnikania 

Podnikať možno ako : 

A. Fyzická osoba 

B. Právnická osoba 

 

3.3.1 Fyzická osoba 

FO je osoba, ktorá podniká na základe ţivnostenského alebo iného oprávnenia. 

Väčšinou vykonáva činnosť menšieho rozsahu, a to sama, alebo s tichým spoločníkom. Vo 

väčšine prípadov podnik sama riadi a vedie, prípadne je moţné ustanoviť odpovedného 

zástupcu.V Českej republike sa jedná o najčastejšiu formu podnikania.  

Medzi fyzické osoby patria: 

a) osoby podnikajúce na základe ţivnostenského oprávnenia, 

b) osoby zapísané v obchodnom registri ( zapisujú sa osoby na vlastnú ţiadosť 

alebo povinne, bez zbytočného odkladu, potom čo im táto povinnosť vznikla 

a to podľa podmienok stanovených obchodným zákonníkom v §34), 

c)  ak :výška ich výnosov alebo príjmov (bez DPH) dosiahla alebo prekročila za 2 

po sebe bezprostredne nasledujúcich účtovných období v priemere čiastkou 120 

mil. Kč), 

d) osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia podľa zvláštneho predpisu, 

e) súkromne hospodáriaci poľnohospodári zapísaní v evidencii. 

Výhody tejto formy podnikania: 

 veľmi nízke výdaje na zaloţenie podniku, 

 podnikateľská činnosť sa dá zahájiť ihneď po ohlásení (okrem koncesovaných 

ţivností a činností vyţadujúcich zvláštne povolenie), 

 voľnosť a samostatnosť pri rozhodovaní, 

 jednoduché zaloţenie, prerušenie či ukončenie činnosti, 
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 namiesto účtovníctva sa môţe viesť len daňová evidencia (pokiaľ podnikateľ nie 

je zapísaný v obchodnom registri, alebo mu nevyplynuli povinnosti prejsť na 

podvojné účtovníctvo), 

 nemá vkladovú povinnosť, 

 celý zisk po zdanení ostáva podnikateľovi, 

Nevýhody podnikania ako fyzická osoba: 

 vysoké riziko plynúce z neobmedzeného ručenia podnikateľa za záväzky svojej 

spoločnosti, 

 obmedzený prístup k bankovým úverom spojených s vysokou mierou úrokov, 

 vysoké poţiadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikateľa (podnikateľ 

si väčšinou sám uskutočňujú administratívu), 

 vzhľadom ku svojej veľkosti môţe v obchodných vzťahoch pôsobiť ako malý 

a nevýznamný partner.[12] 

 

3.3.2 Právnická osoba 

Obchodný zákonník definuje tieto právnické osoby (všetky typy právnických osôb 

musia byť zapísané do obchodného registra): 

A. Osobné spoločnosti 

B. Kapitálové spoločnosti 

C. Druţstvá 

3.3.2.1 Osobné spoločnosti  

U osobných spoločností sa predpokladá osobná účasť podnikateľa na riadení 

spoločnosti a spravidla neobmedzené ručenie spoločníkov za záväzky spoločnosti (aj svojím 

podnikovým, aj osobným majetkom) . Môţu byť tvorené dvomi alebo viacerými spoločníkmi. 

Osobné spoločnosti nemajú povinnosť vytvárať základné imanie (pretoţe zákon im 

nepredpisuje povinnú výšku základného imania). Tieto spoločnosti taktieţ nemajú povinnosť 

vytvárať špeciálne riadiace orgány, spoločnosť riadia všetci spoločníci, pokiaľ si 

v spoločenskej zmluve nedohodnú inak. 
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Medzi osobné spoločnosti radíme:  

 Verejná obchodná spoločnosť  

 Je to osobná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby (fyzická aj právnická) podnikajú 

pod spoločnou firmou a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojím 

majetkom. Počet spoločníkov nie je obmedzený. Verejná obchodná spoločnosť môţe byť 

zaloţená len na účely podnikania.  

Obchodné meno musí obsahovať označenie „verejná obchodná spoločnosť“, ktoré však 

môţe byť nahradené skratkou „ver. obch. spol.“ alebo „v.o.s.“. Ak obchodné meno obsahuje 

priezvisko aspoň jedného zo spoločníkov, stačí dodatok „ a spol“. Ak obchodné meno 

spoločnosti tvorí priezvisko spoločníka, a ten prestane byť spoločníkom, môţe v.o.s. pouţívať 

jeho meno ďalej len s jeho súhlasom (alebo súhlasom dediča v prípade jeho smrti).  

Verejnú obchodnú spoločnosť môţe zaloţiť fyzická aj právnická osoba a zakladá sa 

spoločenskou zmluvou, ktorá musí obsahovať: 

 obchodné meno a sídlo spoločnosti, 

 určenie spoločníkov, uvedenie názvu a sídla právnickej osoby alebo mena 

a bydliska fyzickej osoby, 

 predmet podnikania spoločnosti  

Aby spoločenská zmluva platila, musia byť podpisy spoločníkov úradne overené. Toto 

sú iba minimálne zákonné poţiadavky na obsah spoločenskej zmluvy, ale spoločníci by mali 

zváţiť riešenie určitých skutočností v spoločenskej zmluve, ako napríklad: 

 prijímanie rozhodnutí v spoločnosti – ak sa spoločníci nedohodnú inak bude 

platiť jednomyseľný súhlas spoločníkov, 

 konanie v mene spoločnosti – tu by sa spoločníci mali dohodnúť, kto a v akom 

rozsahu bude za spoločnosť konať, inak je oprávnený konať za spoločnosť 

kaţdý spoločník, 

 vklady spoločníkov – ak sa spoločníci dobrovoľne rozhodnú vloţiť do 

spoločnosti vklad (peňaţitý alebo nepeňaţitý), mali by si v zmluve vyriešiť 

súvislosti ako sú omeškanie, predkupné právo a pod. V.o.s. sa stáva vloţením 

vkladu jeho vlastníkom (ak ide o nepeňaţitý vklad) a spoločník k nemu stráca 

vlastnícke právo, 
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 delenie zisku – ak v zmluve nebude uvedené inak, zisk sa delí rovným dielom, 

bez ohľadu na prípadné vklady a iné skutočnosti, 

 vystúpenie zo spoločnosti – mali by byť špecifikované podmienky vystúpenia 

zo spoločnosti a spôsob určenia vyrovnávacieho podielu.  

Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Návrh na zápis do OR 

podávajú a podpisujú všetci spoločníci. 

Zrušenie v.o.s. nastáva uplynutím doby, na ktorú bola zaloţená (v prípade, ţe bola 

zaloţená na dobu určitú), rozhodnutím spoločníkov, zánikom právnickej osoby, ktorá je 

spoločníkom, smrťou spoločníka (ak spoločenská zmluva nepripúšťa, aby dedič bol 

spoločníkom), rozhodnutím súdu apod.  

Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, pri zrušení spoločnosti majú spoločníci nárok na 

likvidačnom zostatku.  

Zánik spoločnosti nastáva dňom výmazu z obchodného registra.  

 Výhody : 

- základné imanie nie je potrebné, 

- zákaz konkurencie platí pre všetkých spoločníkov, 

- jednoduché riadenie, 

- moţnosť špecializovať sa, 

- jednoduché zaloţenie 

- zisk spoločnosti nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, ale celý je 

rozdelený medzi spoločníkov a zdanený z príjmov fyzických osôb.  

 Nevýhody: 

- minimálne dvaja spoločníci, 

- neobmedzené ručenie,  

- zisk aj stratu znášajú všetci spoločníci rovnako, 

- spoločnosť môţe byť zaloţená len za účelom podnikania.[13] 
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 Komanditná spoločnosť  

Je právnickou osobnou zaloţenou za účelom podnikania. Jej charakteristickým znakom 

je existencia dvoch typov spoločníkov, ktorí majú odlišné právne postavenie: 

a) Komandisti – ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojich nesplatených 

vkladov,  

b) Komplementári – ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. 

Je to zmiešaná spoločnosť, má znaky osobnej aj kapitálovej spoločnosti, ktoré 

vyplývajú z rôzneho právneho postavenia dvoch skupín spoločníkov. 

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „komanditná spoločnosť“ , 

alebo stačí pouţiť iba skratku „kom. spol.“ alebo „k.s.“. Ak obchodné meno spoločnosti 

obsahuje meno komandistu, ručí tento komandista za záväzky spoločnosti ako komplementár.  

Môţu ju zaloţiť minimálne dve osoby, a to jeden komandista a jeden komplementár 

(môţu to byť aj fyzická a právnická osoba). Zakladá sa spoločenskou zmluvou, ktorá 

obsahuje: 

- obchodné meno a sídlo, 

- určenie spoločníkov, 

- predmet podnikania, 

- určenie, ktorí spoločníci sú komplementári a komandisti, 

- výška vkladu kaţdého komandistu. 

Komandista je povinný vloţiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou 

zmluvou, najmenej však vo výške 5 000 Kč. Podpisy na zmluve musia byť úradne overené. 

Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov.  

Okrem minimálnych zákonných poţiadaviek, by spoločníci vo vlastnom záujme mali 

riešiť aj nasledovné skutočnosti: 

1. počet hlasov na spoločníka – ak nie je určené inak, tak v záleţitostiach okrem 

obchodného vedenia rozhodujú komplementári spoločne s komandistami 

väčšinou hlasov, 

2. určenie, ţe na prevod podielu komandistu nie je potrebný súhlas ostatných 

spoločníkov, 
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3. zákaz konkurencie -  úpravu zákazu konkurencie pre komandistu, 

4. delenie zisku – ak v zmluve neuvedú delenie zisku, zisk sa delí rovným dielom 

na polovicu. Jedna časť pripadá komandistom a druhá časť komplementárom. 

Komplementári si rozdelia časť zisku pripadajúcu rovným dielom a komandisti 

podľa výšky splatených vkladov., 

5. konanie komplementárov ako štatutárnych orgánov, 

6. rozdelenie likvidačného zostatku. 

Pokiaľ spoločenská zmluva neurčí inak, tak kaţdý komplementár je oprávnený konať 

za spoločnosť samostatne. 

Spoločnosť sa ruší na základe rozhodnutia komplementárov, rozhodnutím súdu alebo 

premenou na verejnú obchodnú spoločnosť.[12] 

 Výhody: 

- nieje nutný veľký počiatočný kapitál, 

- pre komandistov neplatí zákaz konkurencie,  

- zisk sa delí podľa podmienok spoločenskej zmluvy, 

- komandista je oprávnený nazerať do účtovných kníh a zmocniť audítora 

ku kontrole účtovnej závierky, 

- zisk sa delí podľa spoločenskej zmluvy medzi komplementárov 

a komandistov, 

- za určitých podmienok sa môţe spoločnosť zmeniť bez likvidácie na 

verejnú obchodnú spoločnosť. 

 Nevýhody: 

- administratívne náročnejší vznik, 

- neobmedzené ručenie komplementárov, 

- podiel na zisku u komandistov je zdanený danou z príjmov právnických 

osôb a pri vyplácaní je ešte zdanený zráţkovou daňou, 

- ku zmene spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas komplementárov 

i komandistov.[9] 
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3.3.2.2 Kapitálové spoločnosti 

Tento druh spoločnosti nereprezentujú spoločníci ale upísaný kapitál. To znamená, ţe 

základom týchto spoločností je teda kapitálová účasť. Spoločníci ručia iba do výšky súčtu 

nesplatených vkladov. Tieto spoločnosti vytvárajú osobitné orgány, ktoré ich zastupujú voči 

tretím osobám. Zákon ustanovuje pre kapitálové spoločnosti minimálnu výšku základného 

imania, a v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným aj minimálnu výšku vkladu 

spoločníkov. Spoločníci ručia za záväzky svojím nesplateným vkladom a spoločnosť celým 

svojím majetkom.  

Medzi kapitálové spoločnosti radíme: 

A. spoločnosť s ručením obmedzeným 

B. akciová spoločnosť 

 

 Spoločnosť s ručením obmedzeným  

 Je to najrozšírenejšia forma podnikania právnických osôb. Túto spoločnosť môţu 

zakladať fyzické osoby a právnické osoby. Môţe byť zaloţená aj jednou osobou. Jedna 

fyzická osoba môţe byť jediným spoločníkom najviac troch spoločností s ručením 

obmedzeným. Spoločnosť môţe mať najviac 50 spoločníkov.  

Spoločnosť sa zakladá podpísaním spoločenskej zmluvy, ktorá musí byť podpísaná 

všetkými spoločníkmi a musí byť úradne overená. Ak však spoločnosť zakladá len jeden 

zakladateľ, spoločenská zmluva je nahradená zakladacou listinou, ktorá musí obsahovať 

rovnaké podstatné časti ako spoločenská zmluva.  

Obchodné meno musí niesť názov „spoločnosť s ručením obmedzeným“, ale taktieţ 

môţe tento názov nahradiť skratkami „spol. s r.o.“ alebo „s.r.o.“. 

Výška základného imania je najmenej 200 000. Kč. Na základnom  kapitále sa kaţdý 

spoločník môţe podieľať iba jedným vkladom. Minimálny vklad spoločníka je 20 000. Kč.  

Pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra musí byť splatené celé emisné 

áţio a na kaţdý peňaţný vklad musí byť splatené najmenej 30%. Ak je však spoločnosť 

zakladaná iba jedným spoločníkom, do obchodného registra môţe byť zapísaná iba v prípade, 

ak bol základný kapitál splnený v plnej výške.  
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Spoločníci ručia za záväzky spoločnosti  spoločne a nerozdielne do výšky súhrnu 

nesplatených častí v kladu  všetkých spoločníkov.  

Spoločnosť musí vytvoriť rezervný fond v čase a výške určené v spoločenskej zmluve. 

Ak nie je vytvorený pri vzniku spoločnosti, je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku 

vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz vykáţe čistý zisk, a to 

vo výške najmenej 5% z čistého zisku, ale nie viac ako 10% z hodnoty základného imania. 

Ročne sa doplňuje o čiastku určenú v spoločenskej zmluve, najmenej však vo výške 5% 

z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, aţ do dosiahnutia výšky rezervného 

fondu, najmenej však do výšky 10% základného kapitálu.[12] 

Orgánmi spoločnosti sú: 

 valná hromada – najvyšší orgán spoločnosti, ktorý schvaľuje účtovné závierky, 

delenie zisku, úhrady strát, zmeny výšky kapitálu. Určuje jednateľov a dozornú 

radu a likvidátora. Je tvorená všetkými spoločníkmi a kaţdý ma jeden hlas za 

kaţdých 1 000 Kč svojho vkladu. Rozhoduje sa aspoň prostou väčšinou hlasov 

prítomných spoločníkov. Jednateľ je povinný zvolať valnú hromadu najmenej 

raz za rok, o zvolanie môţu poţiadať aj spoločníci. 

 štatutárny orgán – sú jednatelia spoločnosti, vykonáva obchodné vedenie 

spoločnosti, pre jednateľov platí  zákaz konkurencie. 

 dozorná rada – ustanovuje sa ak je to dohodnuté v spoločenskej zmluve. Dozerá 

na činnosť jednateľov a kontroluje účtovníctvo. Členom dozornej rady nesmie 

byť jednateľ, na členov rady sa vzťahuje zákaz konkurencie.[14] 

Spoločnosť zaniká dňom výmazu z obchodného registra. Samotnému zániku 

spoločnosti predchádza jej zrušenie, a to buď v podobe dobrovoľného rozhodnutia o ukončení 

činnosti (uplynutím doby alebo dosiahnutím účelu na ktorý bola zaloţená, rozhodnutím 

príslušného orgánu a pod.), núteného rozhodnutia o ukončení činnosti – na základe 

rozhodnutia súdu (zrušenie konkurzu z dôvodu, ţe majetok nepostačuje k úhrade nákladov 

konkurzu, spoločnosť porušuje povinnosť vytvárať rezervný fond....), zrušenie spoločnosti 

bez likvidácie (fúzia, prevod imania na spoločníka, rozdelenie spoločnosti apod.), zrušenie 

spoločnosti s likvidáciou.[15] 

 Výhody: 

 obmedzené ručenie spoločníkov, 
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 zákaz konkurencie platí pre jednateľov, na spoločníkov sa dá rozšíriť 

spoločenskou zmluvou, 

 pre prijatie veľkej časti rozhodnutí nieje nutný súhlas všetkých 

spoločníkov, 

 do spoločnosti sa dá vloţiť aj nepeňaţný vklad, 

 vklad sa dá splatiť v lehote 5 rokov, 

 dá sa ustanoviť kontrolný orgán – dozorná radu, 

 vyplatené podiely na zisku spoločníkom – fyzickým osobám 

nepodliehajú sociálnemu a zdravotnému poisteniu, 

 Nevýhody: 

- nutný počiatočný kapitál, 

- administratívne náročnejšie zaloţenie a chod spoločnosti,  

- zisk spoločnosti je zdanený daňou z príjmov právnických osôb.[9] 

 

 Akciová spoločnosť  

 Je jedna z najstarších kapitálových právnych foriem. Pre svoju náročnosť sa však 

medzi malými či strednými firmami príliš často nevyskytuje. Je to spoločnosť, ktorej 

základný kapitál je rozvrhnutý na určitý počet akcií. Tie sa kupujú a predávajú na 

kapitálových trhoch. Nákupom akcie sa kaţdý môţe stať akcionárom spoločnosti, čím získava 

časť celkovej hodnoty spoločnosti, má právo na dividendy a hlas na valnej hromade.  

Obchodná firma akciovej spoločnosti musí obsahovať označenie „akciová spoločnosť“, 

môţe sa to nahradiť skratkami „akc. spol.“ alebo „a.s.“. 

Hodnota minimálneho základného kapitálu je 2 milióny. Kč. Horná hranica základného 

kapitálu nie je obmedzená.  

Spoločnosť môţe byť zaloţená jedným zakladateľom, ak sa jedná o právnickú osobu, 

inak dvoma a viac fyzickými osobami. Po stretnutí prvej valnej hromady s voľbou orgánov 

spoločnosti, po splatení emisného áţia a vloţenie nepeňaţitých vkladov všetkými akcionármi 

môţe byť spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Spoločnosť odpovedá za porušenie 
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svojich záväzkov celým svojim majetkom. Akcionár (spoločník) neručí za záväzky 

spoločnosti. 

Akciová spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou alebo zakladacou listinou, ktoré 

by mali obsahovať: 

 obchodné meno, sídlo a predmet podnikania, 

 navrhované základné imanie, 

 počet akcií a menovitú hodnotu (prípadne druh akcií), 

 upisované vklady jednotlivých zakladateľov,  

 ak  je do spoločnosti vkladaný nepeňaţný vklad, tak spôsob a výška ocenenia. 

Ak sa spoločnosť zakladá na základe výzvy k upisovaniu akcií, potom zmluva alebo 

listina ešte na viac musí obsahovať : 

 doba a miesto upisovania akcií, 

 postup pri upisovaní akcií prevyšujúcich navrhnuté základné imanie, 

 miesto a dobu pre splatenie časti upísaných akcií a ich výška, 

 spôsob zvolania valnej hromady upisovateľov. 

Akciová spoločnosť je povinná vytvárať rezervný fond, a to v dobe a rozsahu určenom 

obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti. Je povinná vytvárať ho z čistého zisku 

vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom prvý raz čistý zisk vytvorí. Výšku 

takto vytvoreného rezervného fondu stanoví zákon v rozsahu najmenej 20% zo zisku, 

maximálne však 10% hodnoty základného kapitálu spoločnosti. Fond sa ročne doplňuje 

o čiastku určenú stanovami, najmenej však o 5% z čistého zisku aţ do doby, kedy dosiahne 

výšku určenú v stanovách, minimálne však 20% základného kapitálu.[13] 

Orgánmi spoločnosti sú: 

 valná hromada – je zhromaţdenie všetkých akcionárov a najvyšší orgán 

spoločnosti. Rozhoduje o zaloţení spoločnosti, zmenách stavov, volí orgánov 

spoločnosti, schvaľuje rozdelenie zisku a účtovnú závierku. Akcionári majú 

počet hlasov, podľa počtu vlastnených akcií.  

 predstavenstvo – je štatutárnym orgánom, ktorý má za úlohu riadiť spoločnosť 

v dobe medzi valnými hromadami, operatívne rozhodovať a riadiť účtovníctvo. 
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Väčšinou ho volí a odvoláva valná hromada. Musí mať najmenej troch členov. 

Výnimkou je, ak má spoločnosť iba jedného akcionára, potom môţe mať aj 

jedného člena . Funkčné obdobie je 5 rokov. 

 dozorná rada – je orgán, ktorého úlohou je dozerať na pôsobnosť 

predstavenstva, má povolenie kontrolovať účtovníctvo a všetky ďalšie doklady 

spoločnosti. Jej členov vţdy volí valná hromada. Musí mať najmenej troch 

členov. Je volená na 5 rokov.[16]  

 Výhody: 

- akcionári neručia za záväzky spoločnosti, 

- dobrý prístup ku kapitálu,  

- polovina dane zrazenej z vyplácaných dividend sa dá uplatniť ako zľava 

na dani, 

- vyplácané dividendy nepodliehajú sociálnemu poisteniu. 

 Nevýhody: 

- nutný vysoký základný kapitál, 

- veľmi komplikovaná a obmedzujúca právna úprava, 

- administratívne náročné zaloţenie a riadenie spoločnosti, 

- nedá sa zaloţiť jednou fyzickou osobou, 

- nutnosť overenia účtovnej závierky audítorom, 

- zákaz konkurencie pre členov predstavenstva,[9] 

3.3.2.3 Družstvá 

Je spoločenstvo neuzavretého (a dopredu nestanoveného) počtu osôb, zaloţeným za 

účelom podnikania alebo zaisťovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich 

členov. Musí mať aspoň päť členov, to neplatí ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. 

Kaţdé druţstvo je právnickou osobou a za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým 

svojim majetkom. Členovia druţstva za záväzky spoločnosti neručia.[9]  

Obchodná firma musí obsahovať označenie „druţstvo“.  
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Základný kapitál tvorí súhrn členských vkladov, k ich splateniu sa zaviazali členovia 

druţstva. Stanovy určujú výšku základného kapitálu, ktorý sa zapisuje do obchodného 

registra. Základný kapitál musí činiť najmenej 50 000 Kč, a pred podaním návrhu na zápis 

musí byť splatená aspoň polovica.  

Pre zaloţenie druţstva sa vyţaduje konanie ustavujúcej schôdze druţstva, ktorá určuje 

zapisovaný základný kapitál, schvaľuje stanovy, volí predstavenstvo a kontrolnú komisiu. 

Priebeh schôdze sa osvedčuje notárskym zápisom, ktorého prílohou je zoznam členov a výška 

jednotlivých členských vkladov.[13]  

Orgánmi družstva sú: 

 členská schôdza – najvyšší orgán druţstva, ktorá má v kompetencií napr. meniť 

stanovy, voliť a odvolávať členov predstavenstva, rozhodovať o rozdelení zisku 

a pod. 

 predstavenstvo – štatutárny orgán, je volený členskou schôdzou. Je oprávnený 

jednať navonok  menom druţstva vo všetkých veciach.  

 kontrolná komisia – kontrolný orgán, ktorý má oprávnenie kontrolovať činnosť 

druţstva a riešiť prípadné sťaţnosti členov. Má najmenej troch členov a schádza 

sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.[14]  

 Výhody: 

- členovia neručia za záväzky, 

- prijatie nového člena je veľmi jednoduché, nemenia sa stanovy, stačí 

prihláška, 

- jednoduché vystúpenie člena z druţstva, 

- pomerné nízky základný kapitál, 

- rovné postavenie členov, 

- z vyplácaných podielov na zisku sa neplatí sociálne a zdravotné 

poistenie. 

 Nevýhody: 

- zákaz konkurencie pre členov predstavenstva a kontrolnej komisie, 

- vytváranie nedeliteľného fondu, 
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4 Praktické vymedzenie problematiky 

4.1 Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným  

 V praktickej časti, ktorá je zameraná na zaloţenie fiktívnej spoločnosti, som sa 

rozhodla pre zaloţenie salónu pre domácich miláčikov, zakladám ho spolu so svojou 

dlhoročnou priateľkou, s ktorou som uţ pracovala na niekoľkých projektoch, preto som si ju 

vybrala za spoločníčku. Spoločnosť bude vystupovať pod firmou SALÓN LENNY, s.r.o. 

Sídlo bude mať v Ostrave, v časti Moravská Ostrava. Hlavné sluţby budú zamerané na 

kompletnú kozmetickú starostlivosť a úpravu srsti domácich zvierat, k tomu budú 

poskytované doplnkové sluţby, ako je predaj kozmetických prípravkov, krmív rôzneho druhu, 

pomôcok pre domácu úpravu srsti, hračky a chovateľské potreby.  

Pre prevádzkovanie tejto činnosti je potrebné na Ţivnostenskom úrade  ohlásiť ţivnosť, 

jedná sa konkrétne o ţivnosti voľné a ich presné definovanie podľa zákona č. 455/ 1991 Zb., 

o ţivnostenskom podnikaní  uvádzam v podnikateľskom pláne. 

Priblíţim postup zaloţenia spoločnosti s ručením obmedzeným, zoznam všetkých 

dokumentov, ktoré sú pri jej zakladaní dôleţité a v neposlednom rade aj podnikateľský plán 

spoločnosti. 

Postup pri zakladaní spoločnosti 

Spoločníci sa dohodli, ţe výška základného kapitálu bude 250 000 Kč. Spoločník 

Zuzana Kadášová, vloţila do podnikania 150 000 Kč a druhý spoločník, ktorou je Mária 

Krasňanová vloţila 100 000 Kč. Vklady vloţili v hotovosti pri zakladaní spoločnosti priamo 

do rúk správcu vkladu, ktorým bola určená. Mária Krasňanová. Spoločníci sa navzájom 

dohodli, ţe jednateľom bude Zuzana Kadášová.  

Po podmienkach spoločenskej zmluvy, na dňa 15.3.2010 zvolali ustavujúcu valnú 

hromadu. Tu za prítomnosti notára bola podpísaná spoločenská zmluva, prehlásenie správcu 

vkladu o prevzatí hotovosti od spoločníkov, nakoniec čestné prehlásenie a podpisový vzor 

jednateľa. Podpísaním oboch spoločníkov bola spoločnosť zaloţená. 

Jednateľ spoločnosti SALÓN LENNY, s.r.o. Zuzana Kadášová dňa 22.3.2010 

podpísala s pánom Lukášom Krhličkom zmluvu o nájme nebytových priestorov .Spoločnosť 

bude mať sídlo konkrétne na ulici Červeného kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava.  
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Dňa 24.3.2010 sa jednateľ spoločnosti dostavil na Ţivnostenský úrad a ohlásil ţivnosť 

právnickej osoby. K ohláseniu ţivnosti bolo potrebné doloţiť kópiu spoločenskej zmluvy, 

nájomnej zmluvy a zaplatiť správny poplatok. Ďalej prostredníctvom Jednotného 

registračného formulára pre právnické osoby zaregistroval spoločnosť k dani z príjmu 

právnických osôb a k dani z pridanej hodnoty. K ohláseniu ţivnosti musel jednateľ doloţiť 

kópiu spoločenskej zmluvy a zmluvu o prenájme.  

Po ohlásení ţivnosti však spoločnosť s.r.o. ešte nemá oprávnenie k podnikaniu. Dňa 

28.3.2010, to znamená v 5 dňovej stanovenej lehote od ohlásenia ţivnosti, bol Ţivnostenským 

úradom vystavený výpis vydaný PO, ale bez prideleného identifikačného čísla a dátumu 

vzniku ţivnostenského oprávnenia. Toto oprávnenie vzniká aţ dňom zápisu do obchodného 

registra.  

Návrh na zápis do Obchodného registra podal jednateľ spoločnosti v 90 dennej 

lehote od doručenia výpisu a to dňa 15.4.2010. K tomuto formuláru bolo potrebné priloţiť 

spoločenskú zmluvu, prehlásenie správcu vkladu, zmluva o nájme nebytových priestorov, 

výpis vydaný právnickej osobe, výpis z registra trestov jednateľa, čestné prehlásenie 

a podpisový vzor jednateľa. 

Do 5 dní  od podania návrhu na zápis do OR, to je dňa 20.4.2010, bolo jednateľovi 

doručené Uznesenie o zápise spoločnosti do Obchodného registra, v ktorom nám bolo 

pridelené identifikačné číslo (75318642). Po nadobudnutí 15 dennej právnej moci, tj. dňa 

5.5.2010 vznikla spoločnosť. Po vzniku spoločnosti museli splniť zverejňovaciu povinnosť, 

aby mohli byť príslušné dokumenty zaloţené do zbierky listín obchodného zákonníku. 

Elektronickou formou bola poslaná spoločenská zmluva a podpisový vzor jednateľa.  

Zuzana Kadášová ako jednateľ spoločnosti sa dňa 9.5.2010 dostavila na Ţivnostenský 

úrad v Ostrave s kópiou Uznesenia o zápise spoločnosti do obchodného registra Na 

Zmenovom liste ohlásila pridelené identifikačné číslo a dátum vzniku oprávnenia. Na 

základe tohto ohlásenia bol vydaný nový výpis právnickej osobe s uvedením identifikačného 

čísla a dátumu 5.5.2010 Ako deň vzniku oprávnenia podnikať. 

Na Finančnom úrade sa ten istý deň tj. 9.5.2010 dostavil jednateľ spoločnosti, kde 

vyplnil prihlášku k registrácií pre právnické osoby, kde sa prihlásil ako plátca dane zo 

závislej činnosti a funkčných pôţitkov a k dani z pridanej hodnoty. Dňa 16.5.2010 bolo 

jednateľovi doručené Osvedčenie o registrácií, kde bolo pridelené daňové identifikačné 

číslo. 



29 

 

Povinnosťou jednateľa je do troch mesiacov od dátumu vzniku spoločnosti zvolať valnú 

hromadu, kde sa schvália jednania rozhodnuté zakladateľmi pred vznikom spoločnosti. 

Zuzana Kadášová dňa 16.5.2010 poslala pozvánku na valnú hromadu, ktorá sa uskutoční dňa 

2.7.2010 

Všetky potrebné dokumenty týkajúce sa zaloţenia spoločnosti sú k dispozícií 

v prílohách.  

4.2 Podnikateľský plán 

Obsahom podnikateľského plánu je odpovedať na všetky potrebné a dôleţité otázky 

týkajúce sa zaloţenia firmy, zaistenie jej chodu a rozvoja. Predstavuje konkrétny zámer 

podnikateľa, ktorý sa rozhodol podnikať, poprípade rozšíriť svoju firmu. Jeho účel a podoba 

sa môţu do určitej miery líšiť a to v závislosti na typu, veľkosti či odvetvovej príslušnosti 

podniku a jeho vypracovanie môţe ovplyvniť charakter a spôsob podnikania uţ na jeho 

začiatkoch.[10] 

Vyjasnenie podnikateľského plánu pomôţe podnikateľovi lepšie odhaliť jeho silné 

a slabé stránky jeho podniku. Často krát pomáha predísť riziku moţného neúspechu hneď na 

začiatku ţivota firmy. Dôleţitou súčasťou plánu je vymedzenie okruhu výrobkov alebo 

sluţieb, ktoré chce firma vyrábať a ponúkať, vymedziť vhodný trh a potenciálnych 

zákazníkov a nesmie sa zabúdať ani na konkurenciu. Pri vytváraní podnikateľského plánu je 

potrebné zvaţovať kapitálovú náročnosť podnikania a spôsoby financovania pri nedostatku 

vlastných finančných prostriedkov.[9] 

 

4.2.1 Popis podniku 

V posledných rokoch môţeme vidieť výrazný nárast domácností, ktoré si obstarávajú 

nejaké domáce zvieratko, berú ho ako ďalšieho člena rodiny a sú ochotní preň urobiť 

čokoľvek aby mu zaručili komfort a pohodlie. Veľa ľudí však doma nemá vybavenie na 

ďalšiu starostlivosť ako na strihanie alebo úpravu srsti a radšej zveria  svojich miláčikov 

do rúk odborníkom. Práve táto skutočnosť a v neposlednom rade aj láska k zvieratám 

inšpirovala spoločníkov k zaloţeniu spoločnosti so zameraním sa na starostlivosť 

o domácich miláčikov. A to konkrétne na strihanie a úpravu srsti domácich zvierat a ktorá 

uspokojí poţiadavky zákazníkov svojou profesionalitou a milým prístupom. 
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Spoločnosť SALÓN LENNY, s.r.o. bude poskytovať sluţby zamerané hlavne na 

kompletnú kozmetickú starostlivosť a úpravu srsti domácich zvierat ako sú psy a mačky, 

bude zaloţená neďaleko centra Ostravy, konkrétnejšie na adrese Červeného kríţe 1672/4. 

Keďţe právna forma spoločnosti je spoločnosť s ručením obmedzeným a má dvoch 

spoločníkov, znamená to ţe bude zaloţená podpísaním spoločenskej zmluvy.  

 

4.2.2 Právna forma podnikania  

Spoločnosť s ručením obmedzeným (ktorá má v názve spol. s r.o. alebo s.r.o.) je 

definovaná (§105 – 153 v Obchodnom zákonníku ČR) ako obchodná spoločnosť jedného 

aţ päťdesiatich spoločníkov. Základné imanie (min. 200 000,- Kč) je tvorené peňaţitými a 

nepeňaţitými vkladmi. Pri zvaţovaní moţností foriem podnikania sme prišli k záveru, ţe 

podnikanie vo forme s.r.o. je najmenej rizikové. A to vzhľadom na skutočnosť, ţe 

spoločník ručí za prípadné nesplatené záväzky z podnikania iba do výšky svojho vkladu. 

Za všetky záväzky ručí samotná s.r.o. Zápisom do Obchodného registra vzniká samostatná 

právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu a konateľ iba koná v jej mene. Pri tejto 

forme podnikania je osobný majetok spoločníkov nezasiahnuteľný, je oddelený od 

majetku s.r.o. Naproti tomu, ak by sa podnikateľ rozhodol podnikať na základe 

ţivnostenského oprávnenia, tak by ručil za svoje záväzky celým svojím majetkom. Je to 

oveľa rizikovejší spôsob podnikania. Preto sa spoločníci rozhodli podnikať čo najmenej 

rizikovým spôsobom. 

 

4.2.3 Predmet podnikania 

Podľa zákona  č. 455/1991 Zb., o ţivnostenskom podnikaní si spoločníci vybrali tieto 

ţivnosti: 

• Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona: 

• Obor činnosti: 5) Chov zvířat a jejich výcvik (s vyjímkou živočíšné výroby) 

- uskutočňovanie kaderníckych a iných kozmetických úprav drobných 

domácich a iných zvierat 

• Výroba, obchod a sluţby neuvedené v prílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

• Obor činnosti: 48) Velkoobchod a maloobchod - činnosti spojené s nákupom 

a predajom tovaru za účelom jeho predaja priamemu spotrebiteľovi  a predaj 

tohto tovaru (maloobchod). 
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Jedná sa o ţivnosti voľné, pre ktoré prevádzkovanie tento zákon nevyţaduje 

dokazovanie odbornej ani inej spôsobilosti. K získaniu ţivnostenského oprávnenia pre 

voľnú ţivnosť musia byť splnené všeobecné podmienky.  

 

4.2.4 Poslanie a ciele  

 Poslanie: 

Zmyslom existencie spoločnosti je uspokojiť dopyt na trhu poskytnutím sluţieb, ktoré 

budú spoľahlivé, vykonávané na profesionálnej úrovni a orientované na potreby 

a poţiadavky zákazníkov. Zároveň musia byť konkurencieschopné, čím zabezpečia 

dlhodobé prevádzkovanie salónu. Okrem hlavnej sluţby, ktorou je kompletná kozmetická 

starostlivosť o zvieratá, chce spoločnosť ponúknuť aj doplnkové sluţby. A to predaj 

kozmetických prípravkov, krmív, rôznych pomôcok a oblečení pre psy a mačky, ďalej 

stráţenie zvierat a ich výcvik Rozšírená ponuka sluţieb by mala zabezpečiť zvýšenie 

atraktívnosti spoločnosti  a tým aj jej zvýšenie podielu na trhu.   

 Ciele: 

  SALÓN LENNY, s.r.o. si za svoj cieľ pokladá úspešné prevádzkovanie podniku na 

základe poskytovania širokej ponuky sluţieb. Chce zabezpečiť vysokú návštevnosť salónu 

a s tým spojenú spokojnosť návštevníkov a ich „miláčikov“. Komunikácia a styk so 

zákazníkmi môţu priniesť skvalitnenie sluţieb, inovácie, nové myšlienky a nápady, čo 

prispeje k rozšíreniu ponuky.  Za dôleţitý cieľ spoločnosť pokladá aj poskytovanie 

kvalitných sluţieb na profesionálnej úrovni. Táto profesionalita bude dosahovaná 

neustálymi školeniami a výcvikom zamestnancov.  

Samozrejme, ako kaţdá nová spoločnosť na trhu, tak aj tá naša by chcela 

dosiahnuť svoje miesto na trhu, konkurencieschopnosť a dostať sa do podvedomia ľudí 

ako spoločnosť poskytujúca kvalitné sluţby. Ako dlhodobý cieľ môţeme označiť 

návratnosť investícií (máme na mysli náklady spojené so zariadením salónu, mzdové 

náklady, náklady na reklamu, chod firmy...) ktoré sme na začiatku podnikania vloţili do 

spoločnosti a zaistiť si zisk. V budúcnosti pri úspešnom prevádzkovaní salónu by sme 

chceli rozšíriť našu ponuku sluţieb aj o hotelové sluţby a výcvik týchto domácich 

štvornohých členov rodiny. Hotelové sluţby budú určené pre zákazníkov, ktorí potrebujú 

na niekoľko dní odcestovať alebo sa z nejakých príčin nebudú môcť starať o ich zvieratko. 

V tom prípade ponúkneme ubytovanie u nás, kde bude o zvieratká profesionálne 
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postarané. Výcvik bude zameraný na naučenie zvieraťa na základné hygienické návyky a 

základné povely (sadnúť, ľahnúť, štekaj apod.). Týmito sluţbami by sme chceli dosiahnuť 

vyššiu návštevnosť nášho salónu. 

 

4.2.5 Otváracia doba 

 Otváraciu dobu sme rozdelili podľa pracovných a víkendových dní,  samozrejme 

s prihliadnutím na konkurenciu a potreby zákazníkov: 

     Tab. č.4.1. Otváracie hodiny 

Pondelok – Piatok  9:00 – 17:30 

Sobota 9:00 – 12:00 

Nedeľa podľa objednávok  

  

Sme ochotní aj mimo otváracích hodín sa prispôsobiť a a vyhovieť poţiadavkám 

zákazníka. Vtedy k sluţbám  budeme účtovať príplatok 10% z ceny.  

4.2.6 Miesto podnikania 

Miesto podnikania spoločnosti SALÓN LENNY, s.r.o., je ulica Červeného kříţe 

1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.  Táto ulica sa nachádza v susedstve veľmi 

pekného a rozľahlého parku, ktorý sa volá Sad Dr. Milady Horákové. Skutočnosť, ţe park 

je situovaný v susedstve spoločnosti je veľkou výhodou. Na tomto  frekventovanom 

mieste trávi čas mnoţstvo ľudí, ktorí sú na prechádzkach so svojimi zvieratkami. Park 

môţu vyuţiť počas čakania, kým bude ich miláčik obslúţený, čím sa predíde ich nervozite 

z čakania. Za ďalšiu výhodu povaţujeme blízkosť obchodného centra OC FUTURUM, 

kde sa nachádza chovateľská  predajňa PET CENTER. Tu môţeme v nevyhnutných 

prípadoch chýbajúci tovar a tak predísť sklamaniu nášho zákazníka. Medzi výhody tohto 

umiestnenia by sme zaradili aj to, ţe v jej okolí sa nachádza hneď niekoľko veterinárnych 

kliník, ako je napríklad Veterinárna klinika MVDr. Raška alebo Saviola Richard MVDr. 

V prípade poranenia alebo zdravotných problémov, môţeme zaručiť rýchlu pomoc. 

A samozrejme za tu najvyššiu výhodu povaţujeme to, ţe v blízkom okolí sa nenachádza 

spoločnosť s takou ponukou sluţieb ako je tá naša. 

Nevýhodou tejto lokality je vysoká frekventovanosť dopravy, a to po oboch 

stranách parku. S tým súvisí znečistenie ovzdušia, vysoký obsah škodlivých plynov a tieţ 
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nadmerný hluk, ktorý neprospieva ľudom a vo veľkej miere ani zvieratám. Zvieratá majú 

veľmi citlivý čuch a sluch a tieto škodlivé vplyvy  môţu spôsobovať ich nervozitu. 

Obr. č. 4.1. Miesto podnikania 

 

 

  Spoločnosť sa rozhodla uzatvoriť zmluvu o nájme priestorov s majiteľom budovy na 

ulici Červeného kříţe 1672/4, a to konkrétne na 3 miestnosti a 1 kanceláriu na prízemí 

budovy.  

 

4.2.7 Charakteristika služieb 

 Hlavnou činnosťou spoločnosti SALÓN LENNY, s.r.o. je poskytovanie kompletnej 

kozmetickej starostlivosti a úpravu srsti psov a mačky, ktorá bude zahŕňať: 

• Kúpanie a sušenie – na kúpanie psíkov a mačičiek, budeme pouţívať značkovú 

kozmetiku určenú pre zvieratá, 

• Strihanie – strihať budeme podľa ţelaní zákazníka alebo podľa štandardov (ako 

nám to srsť dovolí). Strihanie bude uskutočňované profesionálnym vybavením 

(strojček, noţnice...), ktoré pred kaţdým pouţitím budú dezinfikované, aby sa 

predišlo prenosu prípadných infekcií. Zvieratá budú zásadne strihané bez 

ukľudňovacích prostriedkov, ani nebudú priväzované. Pri strihaní nie je nutná 

osobná účasť majiteľa, ten si svojho psa alebo mačku môţe u nás zanechať 

a vyzdvihnúť aţ po kompletnej úprave. 
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• Česanie – na rozčesávanie srsti, aj tej splstnatenej budú pouţité kvalitné 

hrebene, kefy a kozmetika, ktorá rozčesávanie uľahčuje.  

• Odblšenie a zbavenie parazitov – pouţité budú prípravky, ktoré zvieratá zbavia 

rôznych parazitov ako sú blchy a pod. Odstránime kliešťov. 

• Strihanie pazúrikov 

• Depilácia ušných chĺpkov 

• Prípravy na výstavy 

• Poradenstvo o údržbe a starostlivosti o srsť 

Spoločnosť, okrem hlavnej činnosti sa zameriava aj na poskytovanie doplnkových 

sluţieb, medzi ktoré radíme: 

• Predaj kozmetických prípravkov – zákazníci si môţu priamo v predajni vybrať 

a zakúpiť z vystavenej ponuky kozmetický prípravkov ako sú šampóny na 

rôzny typ srsti, kondicionéry, prípravky na uľahčenie rozčesávania, 

antiparazitné prípravky.  

• Predaj rôznych chovateľských potrieb – vodítka rôznych veľkostí a dĺţky, 

obojky rôznych farieb a veľkostí, hrebene, kliešte na strihanie pazúrikov, 

pinzety na vyberanie kliešťov, hračky, náhubky a iné. 

• Predaj oblečenia pre psíkov a mačky –  na výber bude z niekoľkých druhov 

materiálu, veľkostí, štýlov 

 

4.2.8 SWOT analýza 

 Silné stránky :   

- skúsenosti v danom obore, 

- kvalita poskytovaných sluţieb, 

- ľahká dostupnosť vďaka dobrému umiestneniu prevádzky, 

- príjemný mladý pracovný tým, 
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- prispôsobovanie sluţieb poţiadavkám zákazníkov, 

- nulová zaťaţenosť spoločnosti úvermi, pôţičkami a inými záväzkami, 

- konkurencieschopnosť, 

- Sledovanie trendov, 

- vysoká serióznosť spoločnosti. 

 Slabé stánky: 

- spoločnosť je nová na trhu, 

- malý vstupný kapitá,l 

- ţiadna skúsenosť s vedením spoločnosti. 

 Príležitosti: 

- rastúci počet domácnosti so zvieratami 

- získanie stálych zákazníkov kvalitnými sluţbami 

- rozširovanie módnych trendov 

- vytvorenie dobrého mena spoločnosti 

- malá konkurencia 

- kreativita zamestnancov 

 Hrozby 

- nestála legislatíva  

- zvýšenie nezamestnanosti 

- zvýšenie cien krmív pre psa 

- vstup novej konkurencie na trh 

- strata významného dodávateľa 

- vplyv hospodárskej krízy na príjmy 
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4.2.9 Marketing 

4.2.9.1 Charakteristika trhu 

  Ako charakteristiku trhu sme vybrali mesto Ostrava, pretoţe v tomto meste bude naša 

spoločnosť fungovať a ponúka nám veľké mnoţstvo potencionálnych zákazníkov. 

Ostrava je rozlohou druhé a počtom obyvateľov tretie najväčšie mesto Českej 

republiky. Vďaka svojmu aktívnemu prístupu je vedľa hlavného mesta Prahy stále jedným 

z najatraktívnejších cieľov smerovania investícii, a to nielen v rámci ČR, ale taktieţ 

v rámci stredoeurópskeho regiónu. Tato metropola s 316 000 obyvateľmi je správnym 

centrom Moravskoslezského kraje, v ktorom ţije viac ako 1 200 000 obyvateľov. Ostrava 

zaujíma výhodnou geografickou polohu v severovýchodní časti štátu na trase 

severojuţného dopravného koridoru medzi Baltským a Jadranským morom. Veľmi dobrá 

dostupnosť poľského a slovenského trhu podtrhuje jej pozíciu ako ekonomického, 

obchodného a kultúrneho centra euroregiónu. Ostrava sa stále orientuje na nové 

strategické príleţitosti mesta aj regiónu, od roku 1998 mesto v spolupráci so svojimi 

partneri prehĺbilo systém koncepčného a strategického plánovania rozvoje. V roku 2008 

bola spracovaná aktualizácia strategického plánu rozvoja mesta do r. 2015. Aktuálna 

strategická vízia Ostravy byť druhým najsilnejším rozvojovým pólom České republiky je, 

cez súčasnú ekonomickú recesiu, postupne naplňovaná prostredníctvom posilňovania ako 

metropolitných funkcií mesta Ostravy, tak ďalším rozvojom v oblasti ľudského, 

hospodárskeho a prírodného potenciálu. 

 

4.2.9.2 Zákazníci 

Úspech kaţdej spoločnosti závisí od spokojných, stálych a hlavne solventných 

zákazníkov. Výnimkou nie je ani náš salón. Naším cieľom je získať spokojnú klientelu, 

ktorá bude pravidelne vyuţívať naše sluţby. Dôleţití sú samozrejme aj jednorazoví 

zákazníci, u ktorých je veľká šanca, ţe v prípade spokojnosti sa časom stanú pravidelnými 

návštevníkmi nášho salóna. Kaţdý zákazník je reklamou, ktorá môţe priviesť do salóna 

svojich známych. Zamestnanci spoločnosti, v tomto prípade spoločníci, majú vzdelanie 

a všetky predpoklady na vykonávanie kvalitných sluţieb, vedia pracovať a komunikovať 

s ľuďmi. Je potrebné venovať sa  kaţdému zákazníkovi individuálne, vypočuť jeho  

postrehy, poţiadavky a byť milý a ústretový a hlavne je potrebné  dať najavo záujem o ich 
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domáce zvieratko. SALÓN LENNY, s.r.o. sa zameriava prevaţne na zákazníkov 

Moravskoslezského kraja, hlavne však na obyvateľov Ostravy, ktorí vo svojej domácnosti 

majú aspoň jedného psa alebo mačku. Môţu nás navštevovať samozrejme všetky 

kategórie a generácie zákazníkov, ţeny, muţi a aj celé rodiny. Vek nie je rozhodujúci 

faktor. Naším cieľom je vzájomná spokojnosť, ako zákazníkov s nami, tak aj naša so 

zákazníkmi.    

 

4.2.9.3 Konkurencia 

Ako sme uţ vyššie spomínali, Ostrava je rozlohou druhé a počtom obyvateľov tretie 

najväčšie mesto Českej republiky. V tomto meste sa nachádza 6 potencionálnych 

konkurentov pre našu spoločnosť. Vzhľadom na veľkosť mesta je to naozaj malé číslo, čo 

je pozitívne pre našu spoločnosť.  

Medzi najhlavnejších konkurentov patrí: 

• Alena Žárska Studio Boogie ( http://strihanipsu.wbs.cz/ ) - pre nás predstavuje 

najväčšiu hrozbu. Prevádzka sa nachádza na ulici Nádraţní 109 v časti Moravská 

Ostrava, čo je neďaleko našej spoločnosti. Studio Boogie uţ má na trhu vytvorené 

určité meno a zákazníkom je táto spoločnosť uţ známa. Preto je pre nás najsilnejším 

konkurentom. 

• Stříhání a úprava psů Marcela Vinceová ( www.strihanipsu-ostrava.ic.cz/ ) – salón 

pani Marcely sa nachádza na ulici 9. května 887, Ostrava – Klimkovice. Pri porovnaní 

poskytovaných sluţieb, si myslíme, ţe nepredstavuje pre nás nejakú veľkú hrozbu, ale 

riadime sa heslom, ţe nič a nikoho netreba podceňovať.  

• Salón Ted (www.salonted.7x.cz ) – tento salón patrí pani Tereze Dulavovej a jej 

prevádzka sa nachádza na ulici Komenského 654/26 Ostrava – Poruba. Výhodou pre 

nás je umiestnenie tohto salónu, ktoré je od nás vzdialené pribliţne 10 kilometrov ak 

cestujete autom.  

• Kosmetický salón MINARETT ( www.strihanipsuostrava.ic.cz ) - V Korunce 28 

Ostrava – Heřmanice, na tejto adrese sa nachádza salón MINARETT, ktorý vlastní 

pani Petrová Mira. Ktorá okrem strihania psov a mačiek sa venuje aj chovnej stanici 

http://strihanipsu.wbs.cz/
http://www.strihanipsu-ostrava.ic.cz/
http://www.salonted.7x.cz/
http://www.strihanipsuostrava.ic.cz/
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zameranej na chov pudlov. Hrozbu vnímame v tom, ţe salón ponúka moţnosť 

prihlásiť sa na kurzy strihania psov a mačiek.  

• Salón Nela ( www.salonnela.wz.cz ) – nachádza sa v mestskej časti Ostrava – 

Hrabůvka na ulici Krakovská 1111/30. Tak ako pri predchádzajúcich salónoch ju 

nepovaţujeme za veľkú hrozbu. 

• Střihání a úprava psu Květa Lalíková (www.bestinshow.cz/certik/salon.htm ) - miesto 

pre svoje podnikanie si pani Květa vybrala na ulici Ukrajinská, Ostrava - Poruba. 

Výhodou salónu oproti nám vidíme v tom, ţe priamo v mieste prevádzky sa nachádza 

veterinárna ambulancia. 

•   

4.2.9.4 Cena 

 Sme si vedomí, ţe cena hrá dôleţitú úlohu pre väčšinu zákazníkov, preto nemôţeme hneď 

na začiatku podnikania stanoviť vysoké ceny, aby sme si neodradili potencionálnych 

zákazníkov. Zároveň je potrebné, aby cena zohľadňovala vstupné  náklady a musí byť 

konkurencieschopná. 

Prehľad cien za služby: 

• Strihanie:  

- malý pes do 6kg v cene 350 Kč  

- stredný pes do 15 kg v cene 500 Kč   

- veľký pes nad 15 kg v cene 650 Kč  

- za veľmi znečistenú srsť priráţka vo výške 30%. 

• Česanie a kúpanie v cene 150 Kč 

• Stráženie zvieraťa v cene 200 Kč/hodina 

• Predaj krmív, oblečenia a pomôcok pre zvieratká je stanovený s 30% obchodnou 

marţou. 

 

4.2.9.5 Distribúcia  

  Sluţby, ktoré poskytuje SALÓN LENNY, s.r.o. by sme zaradili medzi priamu 

distribúciu, to znamená, ţe ak zákazník chce vyuţiť našu sluţbu, musí prísť priamo za nami 

do predajne. Vzhľadom na druh poskytovaných sluţieb, iný druh distribúcie nebude moţný.  

 

http://www.salonnela.wz.cz/
http://www.bestinshow.cz/certik/salon.htm
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4.2.9.6 Propagácia 

  Uvedomujeme si silu a dôleţitosť reklamy v dnešnej dobe, ktorá tvorí podstatnú časť 

imidţu podniku. Najväčšiu pozornosť zameriame na reklamu prostredníctvom internetu, 

pretoţe je medzi ľuďmi veľmi populárny. Zákazníci sa môţu o ponúkaných sluţieb nášho 

salónu dozvedieť z našej www stránky, kde sa budú nachádzať všetky podstatné a 

aktuálne informácie, ktorý by ich mohli zaujímať. Zároveň  môţu na stránkach zanechať 

svoje názory, postrehy, pripomienky a sťaţnosti. Reklamu zverejníme aj na rôznych 

internetových stránkach zameraných na on-line inzerciu. Ďalej sa môţu dozvedieť o našej 

spoločnosti prostredníctvom inzerátov uvedených v denníkoch a týţdenníkoch. Pozornosť 

zameriame aj na rozdávanie letáčikov v okolí a podarilo sa nám dohodnúť s okolitými 

veterinárnymi ordináciami, ţe môţeme v ich miestnostiach pre klientov zanechať tieto 

letáčiky a vyvesiť plagáty. Takúto dohodu máme aj s chovateľskými predajňami.  Plagáty 

máme v úmysle vylepiť aj na verejné vylepovacie miesta a na vchody panelákov.  

 

4.2.9.7 Dodávatelia  

Kozmetické prípravky, ktoré sú potrebné pri kúpaní a ošetrovaní psov a určené nie len 

pre našu vlastnú spotrebu pri úprave psa ale určené aj na predaj dodáva salón  Oliver                 

( www.profikosmetika.cz ). Tento dodávateľ sa zameriava výhradne na kvalitnú kozmetiku, 

a my chceme našich zvieratkám dopriať čo najlepšiu starostlivosť. 

 Krmivo určené pre šteňatá a mačiatka, dospelých psov a mačky, starších psov a mačky 

a dobrôt nám dodáva Jaromír Bělocký ( www.krmivolevne.cz ). Veľmi výhodné u tohto 

dodávateľa je, ţe v rámci celej ČR po splnení platobných podmienok zaisťuje dopravu tovaru 

zdarma.  

 Naším najdôleţitejším dodávateľom je spoločnosť BARON Ústí nad Labem s.r.o., ( 

www.baron.cz ) ktorý nám dodáva strihacie strojčeky, hrebene, noţnice a ďalšie nástroje 

potrebné k našej práci.  

 Aby domáci miláčikovia našich zákazníkov od nás odchádzali nielen s krásnou srsťou 

ale podliehali aj najnovším módnym trendom a zároveň ich to chránilo pred zimou a zlým 

počasím, je naším dodávateľom oblečenia pre psov a mačky spoločnosť ELPA DOG s.r.o.- 

chovateľské potreby ( www.elpa-dog.cz ). 

 

http://www.profikosmetika.cz/
http://www.krmivolevne.cz/
http://www.baron.cz/
http://www.elpa-dog.cz/
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4.2.10 Manažment 

4.2.10.1 Vklady spoločníkov 

Spoločnosť SALÓN LENNY, s.r.o. je zakladaná dvoma spoločníkmi. Kaţdý spoločník 

vloţil do spoločnosti čiastku, ktorá je uvedená niţšie v tabuľke. Vklady dohromady tvoria 250 

tis. Kč, čo predstavuje minimálny základný kapitál.  

 

          Tab. č. 4.2. Vklady spoločníkov 

Meno spoločníka Bydlisko Vklad Podiel v spol. 

Zuzana  

      Kadášová 

J.Kollára 

2456/10, 022 

01 Čadca 

150 000,- 60% 

Mária 

Krasňanová  

Kysucká cesta 

18, 022 01 

Čadca 

100 000,- 40% 

 

 SALÓN LENNY, s.r.o. vzniká na základe iniciatívy dvoch spoločníkov, ktorí sa dlhé 

roky poznajú a sú dobrými priateľmi.  

Vzhľadom na druh poskytovaných sluţieb, vzdelania spoločníkov, ich záujmov a 

dosiahnutých skúseností sa spoločníci rozhodli, ţe na začiatku podnikania, budú úlohu 

zamestnancov zastávať samy. Vedenie a riadenie sa stane v najbliţších rokoch existencie 

spoločnosti hlavnou náplňou ich profesijného ţivota.   

Charakteristika spoločníkov: 

 Zuzana Kadášová 

Narodila sa 5.5.1987. Miesto jej trvalého bydliska je J.Kollára 2456/10, 02201 v Čadci. 

Splňuje všeobecné podmienky pre výkon voľnej ţivnosti (vek 18 rokov, bezúhonnosť 

a spôsobilosť na právne úkony). Bude zastávať funkciu konateľky, po dohode s ostatnými 

vlastníkmi spoločnosti na základe toho, ţe má v spoločnosti najväčší podiel a študuje Vysokú 

školu báňsku – Technickú univerzitu v Ostrave so zameraním na management, čo jej dáva 

najlepšie predpoklady na výkon tejto pozície. Je absolventkou niekoľkých kurzov na 

Slovensku aj v Českej republike zameraných na strihanie psov a mačiek. Má v strihaná aj 

niekoľkoročnú prax, ktorú získala strihaním nielen svojho vlastného psa ale aj psov v okolí jej 

bydliska. Bude mať na starosti dohľad nad správnym fungovaním salónu, vedenie 

administratívy a zabezpečovanie dodávok tovaru .  
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 Mária Krasňanová  

Narodená 22.8.1987. Miesto jej trvalého bydliska je Kysucká cesta 18, 022 01 Čadca. 

Splňuje všeobecné podmienky pre výkon voľnej ţivnosti (vek 18 rokov, bezúhonnosť 

a spôsobilosť na právne úkony). Je študentkou Vysokej školy báňskej – technickej univerzity 

Ostrava, odbor marketing a obchod. Taktieţ je absolventkou niekoľkých prípravných kurzov 

zameraných na strihanie a úpravu srsti psov a mačiek. Bude mať na starosti vedenie 

marketingových aktivít spoločnosti a výpočtovej techniky , poradenstvo a dohľad nad 

zákazníkmi. 

 

4.2.11 Finančný plán 

Poplatky spojené so zaloţením podnikania sú v nasledovnej výške: 

 Výdaje pri založení spoločnosti v CZK 

Tab. č. 4.3. Výdaje pri zaloţení spoločnosti 

Vydanie ţivnostenského oprávnenia 1 200 

Výpis z registra trestov spoločníkov 100 

Notárske poplatky za overenie listín 2 600 

Notárske poplatky za overenie 

podpisov 
2 700 

Poplatok za zápis do OR 5 000 

SPOLU 11 600 

 

Spoločnosť sa rozhodla prenajať si vhodné priestory a zároveň je potrebné nakúpiť 

zariadenia do všetkých miestností. Náklady na nákup drobných zariadení sú uvedené 

v tabuľke č. 4.4. 
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 Náklady na nákup drobných zariadení: 

                    Tab. č. 4.4. Náklady na nákup drobných zariadení 

Prehľad drobného zariadenia 
Nákupná 

cena 

Miestnosť pracovná:  

stoly na strihanie 2 ks 16 000 

vane na kúpanie 2 ks 10 000 

poličková zostava na kolieskach 5 ks 5 000 

poličky nástenné 6 ks 2 400 

2 stoličky 2 000 

obrazy a výzdoba 1 000 

SPOLU 36 400 

Oddychová miestnosť  

poličky nástenné 2 ks 800 

klietky väčšie 2 ks 4 000 

klietky menšie 2 ks 3 000 

SPOLU 7 800 

Čakáreň a recepcia  

recepčný pult do čakárne 8 000 

kreslá do čakárne 2 ks 2 600 

obrazy a výzdoba 2 000 

konferenčný stolík malý 600 

SPOLU 13 200 

Kancelária  

stôl pracovný 1 500 

stolička 1 000 

stôl pod počítač  800 

stôl pod tlačiareň 600 

SPOLU 3 900 

ZARIADENIA SPOLU 61 300 

 

Zároveň je potrebné nakúpiť dlhodobý hmotný majetok, ktorého cena a doba 

pouţiteľnosti spĺňa kritéria na zaradenie do odpisovaného majetku. Hospodárenie spoločnosti 

tým ovplyvnia iba odpisy tohto majetku, nie celková nákupná cena. 
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 Prehľad dlhodobého hmotného majetku 

Tab. č. 4.5. Prehľad DHM 

Dlhodobý hmotný majetok 
Nákupná 

cena 

Doba 

odpisovania 

Ročný 

odpis 

Notebook Vostro 1400 s 

tlačiarňou 40 000 4 roky 10 000 

Registračná pokladňa a software 40 000 4 roky 10 000 

SPOLU 80 000 x 20 000 

 

Z tabuľky vyplýva, ţe nákup majetku bude v celkovej výške 80 000 Kč, pričom ročné 

odpisy sú vo výške 20 000 Kč. 

 Spoločníci nasledovne musia zabezpečiť nákup zásob a pracovných pomôcok od 

vybraných dodávateľov. Ide hlavne o pomôcky pri strihaní zvierat a to strojčeky, hrebene, 

noţnice, kozmetika, krmivo pre zvieratká a ďalší sortiment, ktorý je určený na predaj na 

recepcii firmy.   

 Kaţdá podnikateľská jednotka pri príprave finančného plánu nemôţe zabudnúť na 

beţné prevádzkové náklady. Salón LENNY v začiatkoch svojho podnikania sa bude snaţiť čo 

najviac zníţiť náklady, z dôvodu nízkeho počiatočného kapitálu.  

 Bežné prevádzkové náklady za mesiac: 

 Telefónne poplatky a internet vo výške   1.500 Kč 

 Mzdy a odvody   vo výške  31.580 Kč 

 Voda, elektrina, teplo   vo výške    7.000 Kč 

 Nájomné    vo výške         100 Kč 

 Reklama a propagácia  vo výške   5.000 Kč 

V celkovej výške za mesiac spolu     45.180 Kč 

Spoločnosť počíta s dvoma zamestnancami, a to s majiteľmi s.r.o. Mzdové náklady sú 

na nízkej úrovni vzhľadom na skutočnosť, ţe spoločnosť sa iba rozbieha a finančné 

prostriedky sú potrebné na investovanie do firmy. Zvýšenie miezd je v ďalších rokoch 

podnikania, počnúc od roku 2011. 
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Salón LENNY má uzatvorený nájomnú zmluvu za prenájom miestností, v ktorej podľa 

dohody je nájomné mesačne vo výške 100 Kč. Toto nájomné je nízke z dôvodu, ţe majiteľ 

budovy je majiteľom 4 krásnych psov a starostlivosť o ne sa salón rozhodol vykonávať vo 

svojej réţii.  

 Spoločnosť bude mať snahu o čo najniţšie náklady. Chce sa vyhnúť moţnosti 

poţiadať o úver dovtedy, kým to nebude nevyhnutné. Nákupy zariadení, DHM, zásob 

a zaloţenie spoločnosti sú pokryté vlastnými zdrojmi, čoho prehľad uvádzame v nasledujúcej 

tabuľke: 

 Prehľad nákupov a zdrojov krytia majetku 

 

Tab. č. 4.6. Prehľad nákupov a zdrojov krytia 

predmet nákupu v sume   Zdroj krytia v sume 

výdaje pri zaloţení spoločnosti 11 600   

vlastný vklad 250 000 

zariadenia 61 300   

Dlhodobý hmotný majetok 80 000   

Beţné prevádzkové náklady 

/mesiac 45 180   

Zásoby a pomôcky 20 000   

SPOLU 218 080   SPOLU 250 000 

 

 Predpokladané výnosy z podnikania 

Je predpoklad, ţe mesačne sa v salóne LENNY majiteľky spoločnosti postarajú o 30 

psov a tieţ sa uskutoční predaj doplnkov, krmiva a oblečenia 

Výpočet predpokladaných výnosov za mesiac: 

 Strihanie, česanie a kúpanie psov  vo výške 20 000 Kč 

 Stráţenie zvierat    vo výške  10 000 Kč 

 Predaj krmív     vo výške   5 000 Kč 

 Predaj oblečenia a pomôcok   vo výške   7 000 Kč 

SPOLU       vo výške 42 000 Kč 
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Podľa našich očakávaní budú mať príjmy z našich sluţieb počas nasledujúcich 

mesiacov stúpajúcu tendenciu.  

 Prehľad očakávaných tržieb za rok 2010 

 

  Tab. č. 4.7. Prehľad očakávaných trţieb  

  máj-jún júl-august september-oktober november-december 

Príjmy za 

služby 
84 000 88 750 92 500 93 000 

 

V tabuľke je uvedený očakávaný príjem za vykonané sluţby. Zvyšovaním príjmov sa 

spoločnosť priblíţi k dosiahnutiu ziskovosti. Pri porovnaní príjmov z decembra oproti prvým 

mesiacom vidíme nárast v trţbách o 10,7%.  

Je zaujímavé uviesť predpoklad príjmov na ďalšie obdobie. Dávame do pozornosti, ţe 

údaje od roku 2011 sú uvedené za 12 mesiacov, ale údaj za rok 2010 je iba za 8 mesiacov.  

 Pri udrţaní vstupných cien, rozšírení sluţieb a stálou klientelou vidíme prognózu trţieb 

na ďalšie roky nasledovne: 

 Prognóza prijatých tržieb za obdobie od 2010 do 2013 

 

                       Tab. č. 4 8. Prognóza trţieb 

  2010 2011 2012 2013 

Tržby 358 250 580 000 620 000 680 000 

 

Po sumarizovaní všetkých vstupných a výstupných poloţiek je členenie nákladov 

a výnosov v období od roku 2010 do 2013 nasledovné:  
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 Očakávané náklady a výnosy za obdobie 2010-2013 

  

Tab. č. 4.9. Očakávané náklady 

  2010 2011 2012 2013 

Výdaje na zaloţenie podniku 11 600 0 0 0 

Nákup zariadenia 61 300 1 800 2 500 3 500 

Odpisy 20 000 20 000 20 000 20 000 

telefonne poplatky a internet 12 000 12 000 13 000 13 000 

voda, elektrina a teplo 56 000 84 000 83 000 95 000 

nájom a reklama 40 800 41 500 31 000 42 000 

mzdy a odvody 252 640 378 960 415 804 448 200 

SPOLU NÁKLADY 454 340 538 260 565 304 621 700 

Príjem za sluţby 358 250 580 000 620 000 680 000 

SPOLU VÝNOSY 358 250 580 000 620 000 680 000 

ZISK/strata -96 090 41 740 54 696 58 300 

 

Údaje z tabuľky sú znázornené v nasledovnom grafe: 

Prehľad zisku spoločnosti
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Strata v roku 2010 je spôsobená nákupom zariadenia do salónu. V ďalších rokoch nákup nie 

je potrebný a tým pádom spoločnosť dosahuje ziskovosť. 

Z uvedeného je zrejmý vzrast zisku a výnosov, čo je moţné pouţiť na ďalší rozvoj 

sluţieb a rozšírenie ponuky sortimentu spoločnosti.  

 

4.2.12 Analýza rizík 

Spoločnosť môţe byť vystavená celej rade rizík: 

• jedným z nich je trhové riziko, kedy si naša firma nebude schopná udrţať 

postavenie na trhu a zanikne. Ako uţ bolo spomenuté, v Ostrave nie je príliš 

veľká konkurencia a preto si myslíme, ţe budeme konkurencie schopný.  

• Za ďalšie riziko pokladáme moţný pokles plánovaných zákazníkov, to znamená 

aj pokles  plánovaných trţieb, čo podstatným spôsobom ovplyvní výsledok 

hospodárenia, čo môţe mať za následok aj vznik nesolventnosti spoločnosti. 

Kvalitnou a rozsiahlou reklamou, profesionálnym prístupom zamestnancov, 

príjemným prostredím a širokou ponukou sluţieb, si spoločnosť nielen udrţí 

svojich zamestnancov, ale priláka do salónu aj nových zákazníkov.  

• Problém s komunikáciu povaţujeme tieţ za riziko. Je tým myslené, prípadné 

budúce nedorozumenia a konflikty medzi spoločníkmi podniku, čo môţe vieš aţ 

k prípadnému odchodu jedného z nich.  

• Riziko môţe nastať aj v tom, ţe dodávatelia zvýšia svoje ceny a to by malo za 

následok, nárast našich cien a tým by sa dopyt zníţil a klesli by aj trţby 

spoločnosti.  

• Reálny je aj nárast počtu konkurencie v okolí našej spoločnosti. V tomto prípade, 

by sa podnik opäť musel snaţiť presvedčiť svojich zákazníkov dobrou reklamou, 

širokou ponukou sluţieb, ktoré by boli od konkurencie odlišné a pre zákazníka 

zaujímavé. Stálym zákazníkom by sme poskytovali určité výhody v podobe zliav 

alebo tovaru zadarmo.  
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• Ak by sa zvýšil miestny poplatok zo psov, môţeme predpokladať aj pokles 

majiteľov psov. To by sa prejavilo aj na návštevnosti nášho salónu, ktorá by 

poklesla a opäť by to malo za následok zníţenie trţieb.  

 

4.2.13 Zhodnotenie 

 Vlastniť nejaké domáce zvieratko sa v poslednej dobe stalo hitom. Niektorí ľudia ich 

berú ako módny doplnok, niektorí naopak chcú spoločníka do prázdneho bytu, alebo ako 

náhradu za alarm. V Ostrave  môţeme vidieť, ţe rok od roku sa počet majiteľov psov 

a mačiek zvyšuje. To bol prvotný podnet, prečo sme sa rozhodli zaloţiť práve salón pre 

domácich miláčikov.  

 Uvedomujeme si, ţe začiatky nie sú ľahké a vyţadujú si veľa trpezlivosti a hlave veľa 

úsilia. Preto je dôleţité nezdávať sa a počítať s moţnosťou, ţe  v začiatkoch  firma 

neprodukuje zisk. Tak ako je to v našom prípade. V prvok roku podnikania v strate. S čim 

sme aj počítali. Sme nový podnik, ktorý si na trhu začína hľadať svoje miesto a postavenie. 

To nás motivuje k tomu, aby sme našich potencionálnych zákazníkov zaujali čo najviac a dali 

nám prednosť pred konkurenciou. V tomto máme optimistický pohľad, veríme, ţe si svojou 

ponukou sluţieb a príjemných a profesionálnym prístupom vytvoríme stálych zákazníkov, 

ktorý nás odporučia aj ďalej. To nám zaručí, ţe v nasledujúcich rokoch budeme dosahovať uţ 

len zisk. 

Pri spracovaní podnikateľského plánu sa preukázalo, ţe prevádzkovanie takejto činnosti 

ako je kompletná starostlivosť a úprava srsti psov a mačiek v Ostrave je celkom výhodné.  

Spoločnosť bude sídliť na ulici Červeného kříţe 1672/4 v časti Moravská Ostrava. 

V tejto časti Ostravy, sa nachádza len jeden potencionálny konkurent a dá sa povedať, ţe 

celkovo je v tomto meste malá konkurencia aj napriek tomu, ţe sa jedná o tretie najväčšie 

miesto v Českej republike.  
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5 Záver 

Miesto malých a stredných podnikov v modernej a vyspelej ekonomike v súčasnosti je 

nezanedbateľné. Hrajú kľúčovú úlohu v hospodárskom raste a vytvárajú prevaţnú časť 

nových pracovných miest v Európskej únií. Sú uznávaným motorom rozvoja spoločnosti. 

Malé a stredné podniky alebo malé a stredné podnikanie je naozaj veľmi rozsiahla téma. Vo 

svojej bakalárskej práci a hlavne v prvej časti som sa snaţila vybrať tie najdôleţitejšie 

a najpodstatnejšie veci, aby čo najlepšie vystihli podstatu a charakter malých a stredných 

podnikov. Snaţím sa teoreticky čitateľovi priblíţiť ich podstatu, prečo sú dôleţité, aká je ich 

funkcia, hlavné rysy a ich význam v dnešnej dobe. Nevynechala som ani ich výhody 

a nevýhody. Uviedla som jednotlivé typy právnych foriem, podrobne som ich opísala, aby 

čitateľ videl podstatný rozdiel medzi nimi. Tu by som chcela podotknúť, ţe výber správnej 

právnej formy môţe výrazne ovplyvniť úspešnosť firmy , pretoţe v prípade nesprávneho 

výberu sa firma môţe dostať do finančných problémov.  

Zaloţenie spoločnosti je spojené s celou radou činností a povinností. V praktickej časti 

som sa pokúsila vypracovať účelný návod k zaloţeniu spoločnosti, ktorý obsahuje jednotlivé 

kroky, čo je pred začatím podnikania potrebné urobiť, aký úrad sa musí navštíviť a aké 

dokumenty je potreba vyplniť. Zoznam potrebných dokumentov je súčasťou príloh mojej 

práce. Pri zakladaní spoločnosti je potrebné vypracovať podnikateľský plán, ktorý podáva 

informácie podniku, kde bude sídliť, aký je predmet podnikania, ciel, manaţment, marketing 

a jej hospodárenie. Ja som sa rozhodla zaloţiť salón pre psov a mačky, hlavnou činnosťou je 

kompletná starostlivosť a úprava srsti, predaj krmív, kozmetiky a rôznych chovateľských 

pomôcok je doplnkovou činnosťou. Na základe podnikateľského plánu, môţem povedať, ţe 

moja spoločnosť v konkurenčnom boji má veľkú šancu. Uvedomujem si, ţe konkurencia 

postupom času bude rásť, pretoţe záujem o tento druh sluţieb kaţdým rokom stúpa a tak bude 

stúpať aj konkurencia. Preto, nechcem od začiatku podnikania nič podceniť, a vyvarovať sa 

chybám. „Náš zákazník, náš pán“, týmto heslom sa budem riadiť po celú dobu podnikania 

a vyhovieť všetkým jeho poţiadavkám,. 

Verím, ţe táto bakalárska práca nebude len záverečnou prácou môjho štúdia, ale poslúţi 

aj pre potencionálnych budúcich podnikateľov ako mauál, ktorý po jeho prečítaní bude mať 

predstavu o tom ako zaloţiť spoločnosť. 
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Príloha č. 1 

 

SPOLOČENSKÁ ZMLUVA 

Založenie obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

Spoločníci v súlade s obchodným zákonníkom a za podmienok stanovených touto 

spoločenskou zmluvou zakladajú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len 

,,spoločnosť“). 

 

 

Čl. II 

Obchodné meno 

 

Obchodné meno spoločnosti znie: SALÓN LENNY, s.r.o. 

 

 

Čl. III 

Sídlo spoločnosti 

 

Sídlom spoločnosti je: Červeného kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. IV 

Predmet podnikania 

 

Podľa zákona  č. 455/1991 Zb., o ţivnostenskom podnikaní si spoločníci vybrali tieto 

ţivnosti: 

• Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona: 

• Obor činnosti: 5) Chov zvířat a jejich výcvik (s vyjímkou živočíšné výroby) 

- uskutočňovanie kaderníckych a iných kozmetických úprav drobných 

domácich a iných zvierat 

• Výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

• Obor činnosti: 48) Velkoobchod a maloobchod - činnosti spojené s nákupom 

a predajom tovaru za účelom jeho predaja priamemu spotrebiteľovi  a predaj 

tohto tovaru (maloobchod). 

 

Čl. V 

Spoločníci 

 

 Spoločník:   Bytom: 

1. Zuzana Kadášová  J. Kollára 2456/10, Čadca 022 01 

2. Mária Krasňanová  Kysucká cesta 18, Čadca 022 01 

 

Čl. VI 

Doba trvania spoločnosti   

 

Spoločnosť je zaloţená dňom podpisu tejto zmluvy a je zaloţená na dobu neurčitú. 

 

Čl. VII 

Základné imanie a vklady spoločníkov 

 

1. Základné imanie spoločnosti činí pri jej zaloţení 250 000 Kč (slovami 

dvestopäťdesiattisíc korún českých) 

2. Celková výška základného imania je tvorená peňaţnými vkladmi spoločníkov. 

3. Základné imanie tvoria tieto vklady spoločníkov: 

 Zuzana Kadášová splatila pri podpise tejto zmluvy vklad vo výške 150 000 Kč 

(slovami stopäťdesiattisíc korún českých). 

 Mária Krasňanová splatila pri podpise tejto zmluvy vklad vo výške 100 000 Kč 

(slovami stotisíc korún českých). 



 

 

4. Peňaţné vklady jednotlivých spoločníkov budú zloţené pri podpise tejto spoločenskej 

zmluvy k rukám správcu vkladu. 

5. Správou vkladov uvedených v odstavci 3.čl.VII sa do dňa vzniku spoločnosti poveruje 

spoločník Mária Krasňanová, narodená 22.8.1987, bytom Kysucká cesta 18, 

Čadca.V prípade, ţe spoločnosť nevznikne, je správca vkladu povinný všetky 

spravované vklady spoločníkom vrátiť. 

 

 

 

Čl. VIII 

Správca vkladu  

 

Správcom vkladu je touto spoločenskou zmluvou určený. Mária Krasňanová, narodená 

22.8.1987, bytom Kysucká cesta 18, Čadca Ten je povinný zriadiť účet spoločnosti 

u peňaţného ústavu a prevziať od jednotlivých spoločníkov ich peňaţné a nepeňaţné 

vklady a vydať im o tom potvrdenie. 

Čl. IX 

Práva spoločníkov  

 

Spoločník má právo:  

 byť informovaný o činnosti spoločnosti, účtovnou závierkou a výročnou správou 

o hospodárení 

 na podiel tej časti zisku, ktorú určí valná hromada k rozdeleniu medzi spoločníkmi  

 nazerať do všetkých dokladov spoločnosti 

 previesť svoj obchodný podiel za podmienok tejto zmluvy na iný osobu 

 na vysporiadací podiel pri zániku jeho účasti v spoločnosti za trvania spoločnosti 

 na podiel likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej likvidácií bez právneho nástupcu. 

 

Čl. X 

Povinnosti spoločníkov 

 

1) Všeobecné podmienky: 

a.) dodrţiavať ustanovenia tejto zmluvy 

b.) podieľať sa za podmienok na prípadnej strate spoločnosti 

c.) plniť uznesenia a rozhodnutia valnej hromady 

d.) zachovávať mlčanlivosť o obchodných a firemných záleţitostiach ku tretím 

osobám  



 

 

2) Spoločníci zároveň prehlasujú, ţe vo zmysle ust. § 136 obch. zák., nebudú podnikať 

v oboroch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti bez písomného 

súhlasu spoločnosti, ktorý môţe byť iba daný ku konkrétnej podnikateľskej činnosti 

spoločníka mimo spoločnosť vţdy k jednotlivému prípadu. Ak nebude daný písomný 

súhlas spoločnosti k tomuto konkurenčnému jednaniu, odpovedá dotyčný spoločník 

pri porušení zhora uvedeného ujednania spoločnosti podľa § 65 obch. zák. 

 

 

Čl. XI 

Dôsledky porušenia povinností 

 

Ak dôjde k porušeniu povinností vyplývajúcich zo spoločenskej zmluvy alebo zo zákona, 

môţe sa dotknutý spoločník domáhať nápravy rozhodnutím valnej hromady, poprípade 

môţe navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti vo zmysle § 148 obchod. zák. 

 

 

 

 

 

Čl. XII 

Nakladanie s obchodným podielom 

 

1. Obchodný podiel môţe spoločník zmluvou previesť na druhého spoločníka alebo i na 

inú osobu so súhlasom valnej hromady. Spoločníci majú prednostné právo na 

prevzatie obchodného podielu spoločníka v pomere k výške svojich doterajších 

vkladov. Toto právo sú povinný vyuţiť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy im bolo 

niektorým zo spoločníkov písomne zdelené, ţe chce svoj obchodný podiel previesť. 

2. Obchodný podiel môţe byť rozdelený za účelom prevodu na iného spoločníka či tretej 

osoby. 

3. Obchodné podiely spoločníkov sú nasledujúce: 

 Zuzana Kadášová 60% 

 Mária Krasňanová 40% 

 

Čl. XIII 

Zvýšenie základného kapitálu 

 

1. Základný kapitál sa dá zvýšiť len na základe rozhodnutia valnej hromady, a to  

 prevzatím záväzku k novému vkladu  



 

 

 prevodom majetku spoločnosti, ktorý prevyšuje základný kapitál tak, ţe dôjde 

ku zvýšeniu vkladu kaţdého spoločníka v pomere odpovedajúcim ich 

doterajším vkladom. 

2. Doterajší spoločníci majú v pomere podľa veľkosti ich obchodných podielov 

prednostné právo na prevzatie záväzku k novému vkladu. Toto právo musí uplatniť do 

30 dní odo dňa, kedy valná hromada rozhodla o zvýšení základného kapitálu. 

 

 

Čl. XIV 

Zníženie základného kapitálu 

 

1. Základný kapitál spoločnosti sa môţe zníţiť na základe rozhodnutia valnej hromady za 

účelom krytia strát spoločnosti, alebo pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti, 

pokiaľ jeho podiel neprešiel alebo nebol prevedený na iného. 

2. Pri rozhodovaní o zníţení základného kapitálu sa zniţujú pomerne vklady všetkých 

spoločníkov, pokiaľ sa základný kapitál nezniţuje zánikom účasti niektorého zo 

spoločníkov a jeho obchodný podiel neprešiel na iné osoby. 

3. Základný kapitál nesmie poklesnúť pod hranicu poţadovanú zákonom. 

 

 

Čl. XV 

Splatnosť peňažitých vkladov  

 

Peňaţité vklady musia byť zaplatené do 30 dní, a to v plnej výške. 

 

Čl. XVI 

Orgány spoločnosti  

 

1. Valná hromada 

2. Jednateľ spoločnosti  

 

Čl. XVII 

Valná hromada  

 

1. Valná hromada je najvyšším orgánom spoločnosti, skladá sa zo spoločníkov, po 

prípade po nich nastupujúcich dedičov a do jej pôsobnosti náleţí 



 

 

- odmietnutie jednania  učinených zakladateľmi pred vznikom spoločnosti  

- schválenie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a spôsobu úhrady strát 

spoločnosti – zriaďovanie fondov spoločnosti a stanovenie pravidiel ich tvorby 

a čerpania 

- rozhodovanie o zvýšení či zníţení základného kapitálu alebo o hodnote 

nepeňaţitého vkladu – schválenie stanov spoločnosti. 

- menovanie, odvolávanie a odmeňovanie jednateľov -  vylúčenie spoločníka podľa 

§113 a 121 obch. zák.- rozhodovanie o zrušení spoločnosti 

- otázky, ktoré do pôsobnosti valnej hromady zveruje zákon, táto spoločenská 

zmluva alebo stanovy spoločnosti, ak budú vydané alebo akákoľvek otázka, ktorú 

si valná hromada do svojho rozhodovania vyhradí 

2. Spoločníci sa zúčastňujú jednania valnej hromady osobne alebo v zastúpení 

zmocnencom na základe písomnej plnej moci. Zmocnencom nesmie byť jednateľ 

spoločnosti. 

3. Valná hromada sa koná jedenkrát ročne, a to vţdy po skončení účtovného obdobia, 

najneskôr však do 31.3 príslušného roku. Zvolávajú ju spoločne jednatelia, alebo ak 

odmietne niektorý z nich, je oprávnený zvolať valnú hromadu ktorýkoľvek 

z jednateľov a ak tak neučiní, ktorýkoľvek spoločník. 

Jednatelia sú povinní zvolať valnú hromadu vţdy 

a.) ak klesne rezervný fond pod polovinu hodnoty v porovnaní s jeho výškou ku dni 

konania poslednej valnej hromady 

b.) ak o to poţiadajú spoločníci, ktorých vklady prevyšujú 10% základného kapitálu 

 

4. Valná hromada je uznášaniaschopná, ak je prítomná polovica spoločníkov. 

5. Uznesenia valnej hromady sú prijímané vţdy aspoň nadpolovičnou väčšinou hlasov 

všetkých spoločníkov. K rozhodnutiam podľa ust. §125 odst. 1 písm. a.), c.), d.) a i.) 

obchod. zák., je okrem toho nutné urobiť o tom notársky zápis. 

6. Ak nie je valná hromada uznášaniaschopná, zvolá jednateľ opakovanú valnú hromadu 

najneskôr do 20 dní od predpokladaného termínu konania valnej hromady. Pozvánka 

na opakovanú valnú hromadu môţe byť pripojená k prvej pozvánke. K prijatiu 

uznesenia na opakovanej valnej hromade postačí, ak je pre aspoň 50% hlasov 

prítomných na valnej hromade alebo tu riadne zastúpených. Ak sa spoločníci dohodnú, 

nemusí byť pozvánka na valnú hromadu poslaná písomne. 

 

Čl. XVIII 

Jednanie a podpisovanie za spoločnosť 

 

Jednateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti . Je povinný zvolávať valnú hromadu . 



 

 

Za spoločnosť jednajú títo spoločníci:  

 Spoločník:    Bytom: 

1. Zuzana Kadášová  J. Kollára 2456/10, Čadca 022 01 

 

 

Čl. XIX 

Rezervný fond spoločnosti  

 

Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za 

rok, v ktorom po prvýkrát vytvorila zisk, a to vo výške 10% z čistého zisku, avšak nie viac 

ako 5% z hodnoty základného kapitálu. Tento fond sa ročne doplňuje o čiastku 5% 

z čistého zisku, aţ do výšky 10% základného kapitálu. 

 

 

Čl. XX 

Krytie strát spoločnosti 

 

O spôsobu krytia strát spoločnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada môţe rozhodnúť, 

ţe spoločníci sú povinní prispieť k úhrade strát spoločnosti peňaţitým plnením nad výšku 

svojho vkladu. Hodnota príplatku nesmie byť vyššia, neţ polovina jeho vkladu na 

základnom kapitále. Výška vkladu sa o hodnotu tohto príplatku nezvyšuje. 

 

Čl. XXI 

Účtovné obdobie, účtovná závierka a použitie vkladu 

 

1. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Pri zaloţení spoločnosti je účtovným obdobím 

od zaloţenia spoločnosti do 31.12 tohto roku. 

2. Spoločnosť zostavuje účtovnú závierku podľa platných právnych predpisov, pričom 

schválená ročná účtovná závierka je podkladom pre rozhodnutie valnej hromady 

o rozdelení zisku. 

3. Ťaţisko v zostavení bilancie je v 

 v zistení stavu kapitálu 

 v zistení hospodárskeho výsledku 

 stanovenie zisku alebo straty 

4. Spoločnosť rozdeľuje zisk v tomto poradí  

 ku splneniu daňových a odvodových povinností 



 

 

 ku splátkam úveru 

 k prídelu do rezervného fondu 

 k výplate podielu na zisku spoločníkov podľa výšky ich splatených vkladov 

5. Všetky vzťahy v spoločnosti, účtovníctve a vzťahy k iným osobám sa riadi právnymi 

predpismi Českej republiky. 

 

Čl. XXII 

Zrušenie spoločnosti  

 

Spoločnosť sa ruší z dôvodov uvedených v § 68 obch. zák. Ktorýkoľvek zo spoločníkov sa 

môţe domáhať u súdu zrušenia spoločnosti, pokiaľ  

a.) sú v spoločnosti hrubo porušované právne predpisy a cez písomné upozornenie 

spoločníka nedôjde v primeranej dobe k náprave. 

b.) niektorý zo spoločníkov podstatným spôsobom poruší spoločenskú zmluvu. 

c.) spoločnosť po dobu dlhšiu neţ dva roky nedosahuje čistého zisku. 

 

Čl. XXIII 

Zrušenie účasti spoločníka súdom 

 

1. Spoločník nemôţe jednostranne zo spoločnosti vystúpiť, môţe sa však s ďalšími 

spoločníkmi dohodnúť o skončení svojej účasti v spoločnosti alebo môţe podať 

ţalobu na zrušenie svojej účasti súdom, ak sa nedá na ňom spravodlivo poţadovať, 

aby v spoločnosti zotrval. 

2.  Obchodný podiel spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla sa stáva voľným 

a bývalému spoločníkovi vzniká nárok na vyplatenie vyporiadacieho  podielu v lehote 

do 12 mesiacov od schválenia účtovnej závierky, ak neurčí valná hromada iný termín 

splatnosti. 

 

Čl. XXIV 

Bezúhonnosť  

 

1. Spoločníci sa podpisom tejto zmluvy vzájomne uisťujú o tom, ţe ţiaden sa v minulosti 

nedopustil v súvislosti s podnikaním ničoho protizákonného a ani nič neopomenul, čo 

by vo svojom dôsledku mohlo viesť k ujme zakladanej spoločnosti alebo 

poškodzovalo dobré meno spoločnosti alebo spoločníkov. 

2. Spoločníci sa ďalej vzájomne uisťujú, ţe proti ţiadnemu z nich nie je vedené trestné 

riadenie pre porušenie zákona, ktorého by sa dopustili v súvislosti s podnikateľskou 

činnosťou alebo inak.  



 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, po jednom vyhotovení obdrţí kaţdý zo 

spoločníkov a jedno vyhotovenie sa prikladá k návrhu na zápis do OR. Na dôkaz 

pravdivosti toho, čo je hore uvedené, pripájajú pred orgánom stanoveným k ich overeniu 

svoje podpisy. 

V Ostrave dňa 15.3.2010  

 

 

 

 

...............................................     .......................................... 

      Zuzana Kadášová                       Mária Krasňanová 



 

 

Príloha č. 2 

Prehlásenie správcu vkladu 

 

Správca vkladu: Mária Krasňanová 

                            Narodená 22.8.1987 

                            bytom Kysucká cesta 18 

                            022 01 Čadca 

Firmy:               SALÓN LENNY, s.r.o., Červeného kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská 

    Ostrava, IČ zatiaľ nepridelené    .                 

Ja správca vkladu prehlasujem, ţe som pred podpisom tohto prehlásenia prevzal od 

zakladateľov spoločnosti nasledujúce peňaţité vklady v plnej výške, ako základný kapitál 

spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy:  

spoločníci  podiel slovom splatený podiel 

Zuzana Kadášová 150 000 Kč Stopäťdesiattisíc tj. 60% z celkového 

vkladu 

Mária Krasňanová 100 000 Kč Stotisíc tj. 40% z celkového 

vkladu 

 CELKOM: 250 000 Kč 

 

 

 

 V Ostrave dňa 15.3.2010     Podpis:..................................... 

                                                                                                            Mária Krasňanová 

 



 

 

Príloha č. 3 

Čestné prehlásenie a podpisový vzor jednateľa 

Ja, Zuzana Kadášová, r. č. 875503/7916, trvalý pobyt: J. Kollára 2456/10 jednateľ spoločnosti 

SALÓN LENNY, s.r.o., sídlom Červeného kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 

týmto 

ČESTNE PREHLASUJEM: 

 

a) Ţe spĺňam všeobecné podmienky pre prevádzkovanie ţivnosti, to znamená, ţe som 

dosiahla vek 18 rokov, som plne spôsobilá k právnym úkonom a bezúhonná. 

Bezúhonnosť dokladám výpisom z registra trestov. 

b) Ţe nemám ţiadne daňové nedoplatky voči územným finančným orgánom štátu, 

nemám nedoplatky na platbách poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na 

štátnu politiku zamestnanosti. 

c) Ţe u mňa nie sú ţiadne prekáţky pre prevádzkovanie ţivnosti podľa § 8 zákona č. 

455/1991 Sb. 

d) Ţe u mňa nie sú ţiadne prekáţky na výkon funkcie konateľa. 

e) Ţe nebol vyhlásený ani ukončený v posledných troch rokoch konkurz na môj majetok, 

nebolo voči mne vedené vyrovnávanie a nebolo vrátený návrh na konkurz, ktorý by 

bol zamietnutý pre nedostatok majetku, postačujúceho aspoň na úhradu nákladov 

riadenia -  podľa zákona č. 328/1991 Sb.  

f) Ţe na moju osobu nebol vydaný súdom alebo správnym orgánom zákaz činnosti, 

týkajúci sa prevádzkovania ţivnosti v odbore alebo v príbuznom odbore. 

 

Toto prehlásenie potvrdzujem svojim podpisom, ktorý je úradne overený a zároveň slúţi ako 

podpisový vzor pre zaloţenie do zbierky listín. 

 

V Ostrave dňa 15.3.2101     ................................................ 

                  Zuzana Kadášová  



 

 

Príloha č. 4 

Zmluva o nájme nebytových priestorov 
 

uzavretá podľa ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb., o nájme a podnájme nebytových 

priestorov 

 

medzi 

 

Meno a priezvisko: Lukáš Krhlička 

Bydliskom:  Gajdošová 83, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava   

  

 

(ďalej len ,,prenajímateľ“) 

 

a 

 

spoločnosťou SALÓN LENNY s.r.o. 

zapísaná dosiaľ nezapísaná 

sídlom  Červeného kříţe 1672/4,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ   nepridelené 

jednajúci Zuzana Kadášová 

 

(ďalej len ,,nájomca“) 

 

spoločne taktieţ ,,zmluvné strany“ 

 

 

Prehlásenie prenajímateľa 

Prenajímateľ prehlasuje, ţe je vlastníkom prenajímanej nehnuteľnosti zapísanej na LV 

č.776, obec Ostrava, Katastrálny úrad pre Moravskoslezský kraj, Katastrálne pracovisko 

Ostrava  a je oprávnený dať tieto priestory do nájmu. 

 

1. Predmet nájmu 

 

a) Predmetom nájmu sú nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnosti 

špecifikovanej v čl. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako ,,nebytové priestory“). 

b) Nebytové priestory sú prenajímané nezariadené. 

 

 

 



 

 

2. Účel zmluvy 

 

a) Nájomca prehlasuje, ţe sa plne zoznámil so stavom nebytových priestorov pred 

podpisom tejto zmluvy a prehlasuje, ţe predmetné nebytové priestory sú vhodné pre 

zjednaný účel nájmu. 

 

3. Dobá nájmu 

 

a) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

b) Nájomný vzťah môţe byť ukončený výpoveďou v súlade so zákonom 116/1990 Zb., o 

nájme a podnájme nebytových priestorov. Výpovedná lehota činí 3 mesiace. Nájomný 

vzťah môţe zaniknúť taktieţ písomnou dohodou oboch strán.  

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

a) Nájomca je povinný jednať v súlade s právnym rádom a všetkými nariadeniami 

štátnych, vládnych, správnych alebo miestnych orgánov, vzťahujúcich sa na nájomca 

alebo na uţívanie nebytových priestorov a ďalej  je povinný dodrţovať ustanovenia 

tejto zmluvy. 

b) Nájomca je povinný dodrţovať domový rád v prípade, ţe ho prenajímateľ vydá a 

predá nájomcovi a tento nebude v rozpore s touto zmluvou. 

c) Nájomca je po dobu nájmu povinný udrţovať nebytové priestory v riadnom stave.  

d) Nájomca je po dobu nájmu povinný na svoje náklady uskutočniť všetky opravy 

poškodených častí nebytových priestorov, drobné opravy do čiastky 500 Kč za kaţdý 

jednotlivý prípad. 

e) Ďalej je nájomca povinný písomne oznámiť prenajímateľovi  potrebu opráv, ktoré má 

prenajímateľ uskutočniť a umoţniť uskutočnenie týchto a iných nevyhnutných opráv, 

inak nájomca odpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla 

prenajímateľovi.  

f) Nájomca sa zaväzuje uţívať predmetné nebytové priestory výlučne v súlade s touto 

zmluvou. Súčasne prehlasuje, ţe mu nie sú známe prekáţky akéhokoľvek druhu, ktoré 

by bránili alebo neprimerane sťaţovali výkon práv z tejto zmluvy.  

g) Prenajímateľ je povinný predať nájomcovi nebytové priestory v riadnom stave. 

Prenajímateľ sa zaväzuje umoţniť nájomcovi uţívanie predmetných nebytových 

priestorov v súlade s touto zmluvou. 

h) Prenajímateľ je povinný udrţovať nehnuteľnosť a spoločné priestory v dobrom stave 

spôsobilom k riadnemu uţívaniu v súlade s právnymi predpismi. V opačnom prípade 

je nájomca oprávnený poţadovať zľavu na nájomnom, avšak najskôr po 

predchádzajúcom písomnom upozornení prenajímateľovi. 

 

 

 



 

 

5. Záverečné ustanovenia 

Zmluvné strany prehlasujú, ţe tato zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej, váţnej a 

slobodnej vôli, nie však v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz 

toho pripojujú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

dátum uzavretia: 22.3.2010 v Ostrave 

 

 

 

 

 

 

 

......................................     ....................................... 

 Lukáš Krhlička                SALÓN LENNY, s.r.o. 

                                                   jednajúci Zuzana Kadášová 



 

 

Príloha č.5 

 



 

 

 



 

 

Príloha č. 6 

 



 

 

 



 

 

Príloha č. 7 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Príloha č. 8 

 



 

 

Príloha č.9 

 



 

 

 



 

 

Príloha č.10 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Príloha č.11 

Zápis z valnej hromady spoločnosti 

SALÓN LENNY, s.r.o. 

Červeného kříže 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

Miesto konania: sídlo spoločnosti 

Dátum konania: 2.7.2010  o 9:00 

Prítomní:       Listina prítomných 

 

Program: 

1. Zahájenie a voľba orgánov valnej hromady 

2. Kontrola a schválenie činnosti jednateľa pred zápisom do obchodného registra  

3. Záver 

 

Priebeh jednotlivých bodov zasadnutia valnej hromady: 

1. Zahájenie a voľba orgánov valnej hromady 

Zasadnutie valnej hromady zahájila jednateľka spoločnosti Zuzana Kadášová. Po 

privítaní spoločníkov a kontrole listiny prítomných zistila, ţe valná hromada je 

uznášaniaschopná. Jednateľka vyzvala prítomných na voľbu orgánov valnej hromady, ktorá 

sa uskutočnila tajným hlasovaním.  

Za predsedu valnej hromady bola navrhnutá Katarína Kostková. Proti tomuto návrhu 

neboli vznesené ţiadne námietky ani protinávrhy, mohlo prejsť k hlasovaniu. Výsledky 

hlasovania boli následovne: 

PRE: 100 hlasov  

PROTI: 0 hlasov 



 

 

ZDRŢALO SA: 0 hlasov 

Za podpredsedu bola navrhnutá Mária Krasňanová. 

PRE: 80 hlasov 

PROTI: 20 hlasov 

ZDRŢALO SA: 0 hlasov 

 

Voľba ostatných orgánov  prebiehala jednohlasne a za zapisovateľa  bola zvolená 

Patrícia Hagarová, 1. revízorka -  Martina Pokorná.  

Keďţe proti 1. bodu programu neboli vznesené ţiadne pripomienky ani návrhy na zmeny, 

mohlo sa prejsť k bodu druhému. 

 

2. Kontrola a schválenie činnosti jednateľa pred zápisom do obchodného registra  

Nasledovalo hlasovanie o činnostiach jednateľa pred zápisom spoločnosti do 

obchodného registra: 

Nájomná zmluva uzatvorená dňa 22.3.2010 

PRE: 100% hlasov 

PROT: 0% hlasov 

ZDRŢALO SA: 0%hlasov 

 

Zaistenie notára na ustávajúcej valnej hromade konajúcej sa 2.7. 2010 

PRE: 100% hlasov 

PROTI: 0% hlasov 

ZDRŢALO SA: 0% hlasov 

 

Hlasovania sa zúčastnili všetci spoločníci a jednohlasne schválili všetky konania jednateľa. 

Valná hromada týmto potvrdzuje, ţe spoločnosť prijíma  zodpovednosť vyplývajúcu 

z konania jednateľa  pred svojím zápisom do obchodného registra. 

 



 

 

3. Záver   

Jednateľka valnej hromady na záver skonštatovala vyčerpanie programu, proti ktorému 

neboli vznesené ţiadne pripomienky, poďakovala sa spoločníkom za účasť a zasadnutie 

ukončila o 14:30. 

 

V Ostrave dňa 2.7.2010  

 

 

...............................                                                                             .............................. 

  Viera Kocúrová                                                                                 Patrícia Hagarová 

       predseda  zapisovateľka 

 



 

 

Príloha č. 12 

SALÓN LENNY ,s.r.o. 

Červeného kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

P O Z V Á N K A 

na valnú hromadu 

spoločnosti s ručením obmedzeným 

SALÓN LENNY,  s.r.o. 

ktorá sa bude konať dňa 2.7.2010 v 9:00 hod  

v sídle spoločnosti. 

 

Obsah jednania valnej hromady: 

1. Zahájenie a voľba orgánov valnej hromady 

2. Kontrola a schválenie činnosti jednateľa pred zápisom spoločnosti do obchodného 

registra 

3. Záver 

Teším sa na Vašu účasť. 

S pozdravom       

Zuzana Kadášová 

 

V Ostrave dňa 16.5.2010     Zuzana  Kadášová 

         Jednateľ 

 

Prijal dňa ...................................    ..................................... 



 

 

Príloha č. 13 

Listina prítomných  
 

na valnej hromade spoločnosti 

 

SALÓN LENNY, s.r.o. 
so sídlom Červeného Kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava, IČO zatiaľ 

nepridelené 

 

konané dňa 2.7.2010  v 09:00 hodín 

 

spoločník    počet hlasov    podpis spoločníka 

Zuzana Kadášová   60 

Mária Krasňanová   40 

 

 

Pri zahájení valnej hromady boli prítomní spoločníci majúci celkom 100%  hlasov. 

Valná hromada je uznášania schopná. 

 

 

V Ostrave dňa 2.7.2010 

 

 

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi: 

 

 

   

 

 

 

 

..............................................                                                      ............................................ 

 

   predseda valnej hromady                                               zapisovateľ 

 



 

 

Príloha č. 14 

Notársky zápis 

z  valnej hromady spoločnosti 

SALÓN LENNY, s.r.o. 

so sídlom Červeného kříţe 1672/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ    

                                          nepridelené. 

 

Spísaný mnou JUDr. Kamilou Bukovanovou, notárkou so sídlom v Ostrave.  

 

Miesto konania: v sídle spoločnosti SALÓN LENNY, s.r.o., Červeného kříţe 1672/4, 702 00 

Ostrava - Moravská Ostrava. 

 

Dátum konania: 2.7.2010 

 

 

Prítomní: 

Zuzana Kadášová  r.č. 875503/7916 Jána Kollára 2456/10, Čadca, PSČ 022 01 

Mária Krasňanová  r.č. 872204/7823 Kysucká cesta 18, Čadca, PSČ 022 01 

 

Podpis notára: 

 

Podpisy prítomných: 

 


