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1. Úvod 

  

Moja bakalárska práca nesie názov - Reštaurácia: zaloţenie spoločnosti a zahájenie 

činnosti. Touto témou sa zaoberám z dôvodu  predstavy o mojej budúcej práci. Rada by som 

si v budúcnosti zaloţila spoločnosť a preto sa  chcem dozvedieť o tejto problematike čo 

najviac. Zároveň chcem  poskytnúť istý návod pre tých, ktorí majú podobný cieľ ako je ten 

môj. 

 Malé a stredné podnikanie má podstatný význam pre ekonomický a sociálny vývoj 

zeme. V dnešnej dobe však existuje veľká konkurencia v podnikaní, preto je nutné si zistiť 

ako správne postupovať pri zakladaní spoločnosti aby sme v konkurencii uspeli. Aby bola 

spoločnosť úspešná, je potrebné vytvoriť istý plán, podľa ktorého budeme riadiť spoločnosť.  

 Bakalárska práca sa skladá z dvoch častí. V prvej časti sa venujem teoretickému 

vymedzeniu malých a stredných podnikov.  Vysvetlím základné pojmy, ktoré by mal kaţdý 

začínajúci podnikateľ ovládať. Poskytujem informácie o význame tohoto druhu podnikania, o 

jeho výhodách a nevýhodách, bariérach a druhoch podpory, ktoré sa podnikateľom poskytujú.  

Tieţ sú rozoberané jednotlivé druhy právnych foriem a súčasná situácia malých a stredných 

podnikov v ČR. 

 V praktickej časti uvádzam jednotlivé kroky potrebné  k zaloţeniu spoločnosti a 

následne podnikateľský plán mojej fiktívnej reštaurácie. Vytvorenie podnikateľského plánu je 

jedným z dôleţitých krokov a preto som mu venovala podstatnú časť vo svojej bakalárskej 

práci. Zobrazuje moţnosti uplatnenia sa reštaurácie na trhu, jej konkurenciu, ciele, jednotlivé 

príleţitosti či ohrozenia, ktoré uvádzam vo Swot analýze. Pomocou predpokladaných trţieb a 

nákladov zobrazujem finančný rozvoj spoločnosti.  

 V prílohach môţeme nájsť všetky dokumenty a formuláre, ktoré sú potrebné na 

zaloţenie a vznik spoločnosti. 

 Prostredníctvom grafov a rôznych tabuliek sa snaţím podať čo najpriehľadnejší obraz 

malého a stredného podnikania a návod na zaloţenie spoločnosti s ručením obmedzeným, čo 

je zároveň cieľom moje práce. 
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2 . Teoretické vymedzenie problematiky 

 

2.1. Vymedzenie základných pojmov 

Medzi nami je veľa takých ľudí, ktorí sa rozhodujú či začať podnikať. Pre kaţdého 

potencionálneho podnikateľa je prvoradé a naozaj nevyhnutné zoznámiť sa zo základnými 

pojmami v podnikaní. Sú tu uvedené pojmy, s ktorými sa v podnikaní stretávame beţne 

a ktoré  budúci podnikateľ musí ovládať. 

 

Podnikateľ: 

Pre vymedzenie pojmu podnikateľ existuje rada definícii:  

- osoba realizujúca podnikateľské aktivity s rizikom rozšírenia alebo straty vlastného 

kapitálu  

- osoba schopná rozpoznať príleţitosti, mobilizovať a vyuţívať zdroje a prostriedky 

k dosiahnutiu stanovených cieľov a ochotná podstúpiť tomu zodpovedajúce riziko 

- iniciátor a nositeľ podnikania – investuje svoje prostriedky, čas, úsilie a meno, preberá 

zodpovednosť, nesie riziko s cieľom dosiahnuť svoje finančné a osobné uspokojenie [ 

8 ] 

Podnikanie: 

Podnikanie môţeme definovať z viacerých hľadísk ( ekonomické, psychologické, 

právnické) , ktoré sa pouţívajú v podnikateľskom prostredí, ale najpouţívanejšie hovorí : 

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom  samostatne, vo vlastnom 

mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnuť  zisk. [ 8 ] 

Podnik: 

Podnikom sa rozumie súbor hmotných, ale aj osobných a nehmotných zloţiek 

podnikania. K podniku náleţia veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria 

podnikateľovi a slúţia k prevádzkovaniu podniku, alebo vzhľadom k svojej povahe majú 

k tomuto účelu slúţiť. 

Ide o subjekt, v ktorom dochádza k premene zdrojov ( vstupov ) na statky ( výstupy ) . [ 8 ] 
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Podnikateľské riziko: 

Tento pojem súvisí s rozhodovaním podnikateľa  pri podnikateľských aktivitách. 

Rozhodovanie zamerané na budúcnosť by malo vychádzať z určitých predpokladov, ktoré 

môţu ale aj nemusia nastať. Ak podnikateľ pozná s istotou moţné dôsledky svojho 

rozhodovania, hovoríme o rozhodovaní za istoty. Ak však jeho rozhodovanie je zaťaţené 

neistotou, tak ide o podnikateľské riziko, ktoré súvisí so zmenami ako vo vnútri podniku tak 

aj vo vonkajšom prostredí. 

 

2.2. Vymedzenie malých a stredných podnikov 

Hľadísk  pre vymedzenie malého a stredného podniku je veľa a sú značne nejednotné. 

Najjednoduchším a najčastejším posudzovaním či ide o malý alebo stredný podnik je 

posudzovanie podľa počtu zamestnancov: 

nulový podnik – podnik bez zamestnancov 

malý podnik – maximálne 25 zamestnancov 

stredný podnik – maximálne 500 zamestnancov [ 6 ] 

Podľa formulárov pre účely štatistiky poznáme: 

malý podnik – do 20 zamestnancov 

stredný podnik – do 100 zamestnancov 

veľký podnik – nad 100 zamestnancov  [ 6 ] 

Európska investičná banka definuje malý a stredný podnik ako podnik, ktorý 

zamestnáva maximálne 500 zamestnancov , disponuje majetkom do 75 miliónov eur 

a nachádza sa vo vlastníctve inej firmy maximálne do jednej tretiny jeho základného kapitálu. 

[ 6 ] 

Ďalšie hľadisko vymedzenia pribúda na základe Asociácie malých a stredných 

podnikov a ţivnostníkov  pri Zväze priemyslu a dopravy ČR: 

mikro podnik – právnické a fyzické osoby zamestnávajúce maximálne 10 zamestnancov 
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malý podnik – podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri  zamestnávajúce do 5O 

zamestnancov 

stredný podnik - podnikateľské subjekty zapísané v obchodnom registri  zamestnávajúce do 

250 zamestnancov s ročným obratom niţším neţ 40 miliónov eur [ 6 ] 

Komisia európskych spoločenstiev č. 96/280/EC z 3. 4. 1996 stanovuje: 

mikro podnik – do 10 zamestnancov 

malý podnik – do 50 zamestnancov  s ročným obratom do 5 miliónov eur, alebo aktíva v      

hodnote do 2 miliónov eur 

stredný podnik – do 250 zamestnancov s ročným obratom do 20 miliónov eur,                           

alebo aktíva v hodnote do 10 miliónov eur  [ 6 ] 

       K 1. januáru 2003 nadobudol účinnosť zákon č. 47/2002 Zb. o podpore malého 

a stredného podnikania. Kategorizácia podľa tohto zákona vymedzuje: 

drobný podnikateľ – do 10 zamestnancov, s aktívami v hodnote do 180 miliónov Kč, alebo 

s čistým obratom za posledné uzávierkové účtovné obdobie do 250 miliónov Kč, ktorý je 

nezávislý 

malý podnikateľ – do 50 zamestnancov, s aktívami v hodnote do 180 miliónov Kč, alebo 

s čistým obratom za posledné uzávierkové účtovné obdobie do 250 miliónov Kč, ktorý je 

nezávislý 

stredný podnikateľ –  do 250 zamestnancov, s aktívami v hodnote do 980 miliónov Kč, alebo 

s čistým obratom za posledné uzávierkové účtovné obdobie do 1 450 miliónov Kč, ktorý je 

nezávislý [ 6 ] 

 

2.3. Význam malých a stredných podnikov 

Malé a stredné podniky tvoria neodmysliteľnú súčasť trţného hospodárstva. Majú tu 

svoje nezastupiteľné miesto, čo dokazuje aj fakt, ţe tieto podniky tvoria aţ 99, 8 % všetkých 

podnikov v EU a zamestnávajú viac ako 74 miliónov ľudí. [ 8 ] 

Z tohto je zrejmé, ţe malé a stredné podniky majú veľký význam v našom hospodárstve. Pre 

priblíţenie je vhodné uviesť viac konkrétnych príkladov, ktoré konkretizujú dôleţitosť týchto 

podnikov.  
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Môţeme sa na to pozerať z dvoch hľadísk: 

1. z hľadiska ekonomických prínosov 

2. z hľadiska spoločenských prínosov 

 

1. Tento druh podnikania predstavuje dôleţitý zdroj poskytujúci pracovné príleţitosti 

a teda zdroj zvyšujúci zamestnanosť. Sektor malých a stredných podnikov často prijíma ľudí, 

ktorí boli uvoľnení veľkými firmami a jeho rozvoj je v rade regiónov nositeľom 

zamestnanosti. 

Tieto podniky sú zavádzačmi mnohých drobných inovácií, sú flexibilné – rýchlo sa 

vedia prispôsobiť meniacim sa skutočnostiam a podmienkam na trhu, tvoria súčasť trhu 

zaisťujúcu konkurenciu, pôsobia proti monopolným tlakom. Aj keď sú neustále vytlačované 

z trhu monopolmi, stále sa snaţia nájsť nejakú oblasť v ktorej by mohli podnikať, rozvíjať sa 

a tak čeliť konkurencii veľkým dominantným firmám na trhu. Na druhej strane niektoré malé 

a stredné podniky úzko spolupracujú s veľkými firmami ako ich subdodávatelia (napr. 

automobilky beţne nakupujú od malých a stredných podnikov komponenty), pretoţe sú 

schopní oveľa pruţnejšie a efektívnejšie zaisťovať niektoré funkcie potrebné pre plynulý chod 

veľkých podnikov – napr. stravovanie zamestnancov alebo spracovanie dát. 

 

2. Opisujúce podniky majú význam aj z hľadiska spoločenských prínosov. Sú veľkou 

výzvou a zároveň šancou pre schopných a ambicióznych ľudí realizovať sa a rozvíjať 

v produktívnom procese. Tým, ţe nemôţu dosiahnuť týmto podnikaním monopolné 

postavenie, ţe budú musieť čeliť veľkej konkurencii, sa vlastne učia ako obstáť na trhu, ako 

konkurovať a  zvládať prekáţky, zároveň si uvedomujú, ţe hocijaký omyl môţe pre nich 

znamenať pád alebo vlastnú stratu. Malý či stredný podnikateľ dôsledky nesie sám osobne. 

Tým, ţe tieto podniky nebývajú vo vlastníctve zahraničných subjektov, reprezentujú daný 

región, miestny kapitál. Podnikateľ obvykle býva v regióne, kde uskutočňuje svoje 

podnikanie, občas sa podieľa aj na sponzorovaní alebo sa zúčastňuje charitatívnych akcií. 

Z tohto vyplýva, ţe je v danom regióne pomerne známy a teda jeho podnikateľská činnosť 

spadá pod verejnú kontrolu. Mnohé podniky sa podieľajú na modernizácii mesta, obnove 

historickej architektúry... – hlavne v historických centrách sa doslova prezentuje drobný 

podnikateľský stav. 
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2.4. Špecifické rysy, výhody a nevýhody malých a stredných podnikov 

Malé a stredné podniky disponujú určitými špecifickými rysmi, ktoré môţu 

predstavovať ako radu výhod tak aj radu nevýhod. Je dôleţité, aby si kaţdý začínajúci 

podnikateľ dobre zváţil ako výhody zvoleného druhu podnikania, s ktorými môţe ľahšie 

dosiahnuť svoj vytýčený podnikateľský cieľ a účelne a efektívne ich vyuţívať, tak aj 

nevýhody, ktoré môţu pre neho znamenať určité riziko a ktoré by mal byť schopný postupne 

vylučovať a eliminovať. 

  

Medzi výhody patrí: 

U malých podnikoch je viditeľná väzba samotnej podnikateľskej činnosti na osobu 

podnikateľa. Je daná schopnosťami ktorými budúci podnikateľ disponuje a to či vie vlastniť, 

riadiť a byť profesionálom v danom odbore. Výkonnosť a sila osobnosti je špecifická 

prednosť malého podniku. Podnikateľskú aktivitu môţeme relatívne povaţovať za dlhodobú 

aktivitu ( teoreticky nič nebráni podnikateľovi zaloţiť podnik s krátkodobým cieľom, ale je to 

atypické ), preto by si mal potencionálny záujemca uvedomiť, ţe jeho profesijné zameranie 

bude na dlhšiu dobu ovplyvňované podnikateľskými aktivitami a ţe bude mať zrejme menej 

času sa venovať svojim koníčkom atď. Je veľmi pravdepodobné, ţe podnikateľ, ktorý dá do 

svojho  začínajúceho podnikania všetko, ktorý bude mať dobrú motiváciu napr. v stanovení si 

svojho cieľa a ktorý bude vyţarovať určitú charizmu, ktorá mu pomôţe pri vedení 

a komunikácií so svojim okolím ako aj so svojimi podriadenými a pri získavaní nových 

spoločníkov, ţe bude vo svojej podnikateľskej činnosti úspešný.  

Organizačná štruktúra malého podniku je v porovnaní s veľkými firmami 

prehľadnejšia a jednoduchšia. Umoţňuje bezprostredný kontakt so zákazníkom, jednoduchú 

komunikáciu v rámci podniku či uţ medzi nadriadenými a podriadenými, alebo podriadenými 

navzájom. Je viditeľný výraznejší prehľad vedúceho o celkovej činnosti podniku, čo 

umoţňuje efektívnejšie riešenie problémov, vyskytujúcich sa v podniku. Tímová práca 

umoţňuje pruţnejšiu a rýchlejšiu reakciu podniku na poţiadavky a zmeny na trhu.  

Ďalšou výhodou malého podniku môţeme chápať širokú a rôznu špecializáciu 

podnikov. Majú moţnosť rozsiahleho vyuţitia a uplatnenia na trhu s rôznym zameraním 

a podnikaním vo viacerých odvetviach. Často sa jedná o vyplnenie trţnej medzery, alebo 

zameranie sa podniku na cieleného zákazníka, ktorý pre veľkú firmu nie je zaujímavý. 
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Medzi ďalšie výhody patrí: malé a stredné podniky sú dynamickým elementom na 

trhu, umoţňujú vytvárať zamestnanecké miesta pri nízkych kapacitných nárokoch, podporujú 

miestny rozvoj, sú veľmi flexibilné, pruţne sa prispôsobujú podmienkam trhu, sú zdrojom 

inovácií... 

 

Musím spomenúť aj nevýhody, ktoré so sebou prináša toto podnikanie: 

  Tieto podniky majú obmedzenú finančnú silu, hlavným zdrojom finančných 

prostriedkov bývajú  väčšinou rodinné úspory. Majú väčšie problémy pri získavaní 

potrebných financií na svoje začínajúce podnikanie ako veľké firmy. Je tu však aj istá 

podpora malých a stredných podnikov, ku ktorej sa bliţšie vrátime neskôr. 

Drobný podnikateľ väčšinou vyrába v menšom mnoţstve, v mnoţstve, ktoré je menšie 

neţ optimálne, čo mu bráni získať tzv. úspory z rozsahu výroby.  

  Môţeme sa tu stretnúť s menej priaznivými pracovnými podmienkami, čo súvisí 

s vysokou intenzitou práce, relatívne značný podiel produkcie je náročný na ţivú prácu. Stáva 

sa, ţe je tu menej vymedzená dĺţka a pravidelnosť pracovnej doby. 

Malý podnikateľ, ktorý má limitované finančné a personálne zdroje, často 

nespracováva prognózy o budúcom vývoji trhu. Svoje rozhodnutia uskutočňuje impulzívne, 

intuitívne, alebo len proste improvizuje. S týmto je spojená obmedzenosť pri zviditeľňovaní 

podniku, nemôţe si podnikateľ dovoliť investovať také mnoţstvo finančných prostriedkov na 

reklamu  v porovnaní s veľkými firmami.  

Kladú sa tu vysoké nároky na administratívu, čo zaberá podnikateľovi veľa času 

a často je to jedna z príčin, keď sa záujemca  rozhodne ukončiť zakladanie podniku. Veľké 

firmy tým, ţe majú k dispozícii viac finančných prostriedkov, môţu tieto zdĺhavé ale potrebné 

administratívne záleţitosti presunúť do kompetencie iného subjektu, napr. nejakej 

špecializovanej firme, ktorá sa týmito vecami zaoberá.  

Medzi ďalšie nevýhody patrí: podnik je citlivý na zmeny, je postihovaný vplyvom 

globalizácie a byrokracie, je závislý na veľkých firmách, na trhu sa stretáva s veľkou 

konkurenciou a to najmä medzi dodávateľmi výrobkov... 
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2.5. Bariéry rozvoja malých a stredných podnikov 

Hoci malé a stredné firmy majú významné postavenie a stále sa rozvíjajú, aj teraz aj 

v budúcnosti sa vţdy nájdu nejaké obmedzenia, ktoré im budú brániť v rozvoji. 

  

Je zrejmé, ţe tieto podniky majú menšiu ekonomickú silu, častokrát majú značné 

problémy pri získavaní kapitálu a tým aj obmedzujúcu moţnosť rozvojových kapacít. 

  Nachádzajú sa na slabšej pozícii v porovnaní s väčšími firmami vo verejných 

súťaţiach o štátne zákazky.  

Tým, ţe majú k dispozícii menšie mnoţstvo finančných prostriedkov, nemôţu si 

dovoliť zamestnávať rôznych špecialistov, manaţérov, odborníkov, rôzne špecializované 

agentúry, ktoré by podniku uľahčili vykonávať isté dôleţité podnikateľské aktivity. 

 Aj keď sú tieto podniky známe ako zdroj inovácii, teda ţe nemajú problém s ich 

pomerne rýchlym  nasadením na trh, zväčša sa jedná o inovácie niţších radov.  

Keďţe sú v slabšej pozícii ako dominantné veľké a nadnárodné firmy, môţu byť nimi 

a tieţ aj obchodnými reťazcami napádané a ohrozované a to napr.  presadzovaním 

dumpingových cien.  

Jednou z bariér, ktorú podnikateľ nie je schopný ovplyvniť, je aj fiškálna politika 

zahrňujúca tvorbu daňového systému, alebo globálne vplyvy predstavované medzinárodnými 

dohodami. 

Ako uţ bolo spomenuté, kladú sa vysoké nároky z hľadiska administratívy na tieto 

podniky, no aj počet aj zmeny právnych predpisov a dodrţiavanie príslušných aktov kladie na 

podnikateľov nemalé poţiadavky ( napr. dodrţiavanie normy na ochranu spotrebiteľa, 

nariadenia o ochrane ţivotného prostredia, náročný spôsob registrácie...) 

 

2.6. Podpora malých a stredných podnikov 

Pre nedostatok finančných zdrojov malých a stredných podnikov je zriadená istá 

podpora pre tieto podniky a to v rôznych formách. Existujú rôzne druhy fondov, programov 

a iné druhy finančnej výpomoci, ktorá je zameraná na rozvoj a posilnenie finančnej situácie 

podnikov, ktorým sú určené. 



9 

 

Z hľadiska pôvodu môţeme subjekty poskytujúce podpory rozdeliť do štyroch skupín: 

a) vládne organizácie zamerané na poskytovanie rôznych sluţieb podnikateľom 

b) nevládne organizácie na báze spravidla neziskových organizácií 

c) podnikateľské inkubátory a vedecko – technické parky 

d) komerčné subjekty špecializované sa na podporu podnikania [ 8 ] 

 

a) Je vytvorených mnoho inštitúcií s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré sú zriadené na 

poskytovanie zvýhodnených poradenských sluţieb podnikateľom zo sektoru 

malého a stredného podnikania. Na ich tvorbe sa podieľajú vládne inštitúcie 

a najmä Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR. Patrí tu napr. : 

CzechInvest – táto organizácia je zameraná na zjednodušenie podnikateľského prostredia ( 

spolupráca s podnikateľskými inštitúciami, konzultácia so zahraničnými expertmi, 

monitorovanie podnikateľského prostredia a navrhovanie legislatívnych zmien...)  

CzechTrade – zameriava sa na presadzovanie a upevňovanie pozícií českých expertov na 

zahraničných trhoch ( aké sú moţnosti zaloţenia si podniku v zahraničí, aké sadzby...) 

Národný vzdelávací fond – ide o neziskovú organizáciu, ktorá sa zaoberá skvalitňovaním  

a zvyšovaním odbornosti a špecializácie ľudských zdrojov, poskytuje odbornú pomoc firmám, 

venuje sa manaţérom pri ich príprave... Popri štátnych prostriedkoch tento fond vyuţíva aj 

radu zdrojov zo zahraničia. 

b) Tu patria napr. inštitúcie, ktoré sú zriadené zo zákona a to: 

Hospodárska komora – podnikateľom malých a stredných podnikov poskytuje pomoc 

v oblasti etiky, odbornosti, poradenstva, konzultačnej činnosti, informovanosti 

o programových podpor, tieţ im poskytuje colné a certifikačné sluţby ( overovanie 

prevodných dokladov pre export výrobkov)...  

Agrárna komora – podporuje podnikateľov uskutočňujúcich svoje podnikateľské aktivity 

v lesníctve, potravinárstve a hospodárstve. Venuje sa tieţ problematike  ochranárskych 

tendencií, tykajúcich sa trhu s hospodárskymi produktmi a potravinami. 

Asociácia malých a stredných podnikateľov a ţivnostníkov ČR – ide o zdruţenie 

právnických osôb, ktoré chcú prispievať k rozvoji tohto podnikania, pôsobia vo viacerých 

priemyslových odboroch. 
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c) Na ich činnosť býva väčšinou napojená rada komerčných subjektov. 

Podnikateľské inkubátory – sú určené hlavne začínajúcim podnikateľom a v ich 

kompetencii je poskytovanie sluţieb ako : konzultačné a poradenské sluţby, školenie 

a vzdelávacie akcie, sprostredkovanie obchodných kontaktov, prístup k laboratórnemu 

a vedeckému zariadeniu, zľavnené nájomné vo výrobných halách alebo kancelárskych 

priestoroch... 

Vedecko – technické parky – fungujú na obdobnom princípe ako podnikateľské inkubátory, 

ale sú určené uţ pre fungujúce a zabehnuté podniky. Avšak poskytujúce sluţby uţ nie sú aţ 

tak výhodné, ale stále je tu moţnosť vyuţitia viacerých výhod. 

d ) Na trhu existuje  mnoţstvo podnikateľských subjektov, ktoré tieţ poskytujú     

pomoc a istú podporu začínajúcim podnikateľom. Poskytujú im sluţby ako : vedenie 

účtovníctva, daňové poradenstvo, právne konzultácie, zabezpečovanie poţiadaviek 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci...    

 

Česká republika vstúpila v roku 2007 do druhého programovacieho obdobia, kedy má 

ako členský štát nárok na čerpanie finančných prostriedkov z európskych fondov na 

financovanie politiky hospodárskej a sociálnej súdrţnosti. Sú to fondy: Fond súdrţnosti, 

Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond podnikania. [ 8 ] 

Toto je len niekoľko foriem pomoci  a podpory, je dobré aby si kaţdý podnikateľ 

vyhľadal dostatok informácií o moţnostiach, ktoré ponúkajú rôzne inštitúcie prostredníctvom 

finančných injekcií či uţ zo štátnych prostriedkov alebo rozvojových fondov EU. 

 

 

2.7. Voľba právnej formy podnikania  

Kaţdého začínajúceho podnikateľa čaká jedno z najdôleţitejších rozhodnutí a to akú 

právnu formu si pre svoj podnik zvolí. Obchodné spoločnosti vystupujú v niekoľkých typoch. 

Líšia sa napr. spôsobom ručenia spoločníkov, mierou účasti vo vedení firmy, nutnosťou 

vytvorenia rezervného fondu, poprípade základného kapitálu a pod. 

Ide o rozhodnutie, ktoré má dlhodobé ekonomické a právne dôsledky, preto je na 

kaţdom podnikateľovi, aby si riadne zváţil či práve ním zvolená právna forma je pre jeho 
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podnikanie vhodná  a či bude schopný ňou svoj podnik viesť a podieľať sa na jeho 

efektívnom rozvoji. Mal by sa tieţ oboznámiť s charakteristikami kaţdej právnej formy 

a zhodnotiť, ktorá mu bude najviac vyhovovať. 

 

2.8. Charakteristika právnych foriem  

 Obchodný zákonník definuje nasledujúce právne formy : 

- podnikanie fyzických osôb 

- podnikanie právnických osôb 

Pri podnikaní fyzických osôb sa jedná o : 

- osoby podnikajúce na základe ţivnostenského oprávnenia 

- osoby zapísané v obchodnom registre 

- osoby podnikajúce na základe iného oprávnenia podľa zvláštneho predpisu  

- súkromne hospodáriaci poľnohospodári, zapísaní v evidencii 

Často sa môţeme v praxi stretnúť so zdruţením fyzických osôb, ktoré definuje Občiansky 

zákonník. 

 Pri podnikaní právnických osôb sa definujú : 

- Osobné spoločnosti 

- Kapitálové spoločnosti  

- Druţstva [ 6 ] 

Obchodnou spoločnosťou sa rozumie právnická osoba, zaloţená za účelom 

podnikania. Delia sa na : verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť 

s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Zákon súčasne stanovuje, ţe spoločnosť 

s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môţe byť za určitých okolností zaloţená aj za 

iným účelom ako podnikateľským, ak to zvláštny zákon nezakazuje. 

Zakladateľmi týchto spoločnosti môţu byť fyzické aj právnické osoby. 

K obchodným spoločnostiam sa priraďuje aj druţstvo a to z dôvodu, ţe ide tieţ 

o zdruţenie osôb, či uţ fyzických či právnických, zaloţené za účelom podnikania. Platí u nich 
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výnimka, ţe druţstvo podľa ustanovenia § 221 odst. 1 Obchodného zákonníka môţe byť 

zaloţené aj na účel zaisťovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. 

  

2.8.1. Osobné spoločnosti 

Tieto spoločnosti sú typické svojim neobmedzeným, teda spoločným a nerozdielnym 

ručením ich spoločníkov. Patrí tu verejná obchodná spoločnosť, kde ručenie všetkých 

spoločníkov je neobmedzené a komanditná spoločnosť, kde sa neobmedzené ručenie vzťahuje 

len na niektorých spoločníkov tzv. komplementárov. Na vedení týchto spoločnosti sa ručiaci 

spoločníci zúčastňujú osobne, preto zákon nepredpisuje zriaďovanie riadiacich resp. 

kontrolných orgánov, stanoví len kto je štatutárnym orgánom, ak to nie je uvedené 

v spoločenskej zmluve. 

 

  a) Verejná obchodná spoločnosť 

Verejnú obchodnú spoločnosť zákon definuje ako spoločnosť, v ktorej aspoň dve 

osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločne 

a nerozdielne celým svojím majetkom. [4, s.18 ]   

Môţe byť zaloţená fyzickou aj právnickou osobou na základe spísania písomnej spoločenskej 

zmluvy, ktorá musí obsahovať základné náleţitosti: 

- firma a sídlo spoločnosti 

- určenie spoločníkov uvedením firmy alebo názvu a sídla právnickej osoby, alebo mena 

a bydliska fyzickej osoby 

- predmet podnikania [ 4 ] 

Pre vznik spoločnosti je nutný zápis do obchodného registra, jeho návrh podpisujú všetci 

spoločníci a prikladá sa k nemu aj spoločenská zmluva. 

Práva a povinnosti spoločníkov sú uvedené v spoločenskej zmluve. Tvorba základného 

kapitálu nie je nutná, ale peňaţné aj nepeňaţné vklady sa stávajú majetkom spoločnosti. 

Podmienkou je vklad uhradiť včas a to v lehote, ktorá je uvedená v spoločenskej zmluve. 

Zákon má stanovenú, pre oneskorené splatenie vkladu, aţ 20 % sankciu z dlţnej čiastky. 
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Na obchodnom vedení spoločnosti je oprávnený sa podieľať kaţdý zo spoločníkov. 

Spoločenská zmluva môţe stanoviť za štatutárny orgán všetkých, len niektorých, alebo len 

jedného spoločníka. Je v nej uvedený aj spôsob delenia a doba vyplácania podielu na zisku. 

Zákon zakazuje spoločníkom uskutočňovať jednanie, ktoré by mohlo byť prejavené ako 

konkurenčné voči spoločnosti. Zákaz konkurencie sa vzťahuje na všetkých spoločníkov. 

Tento typ spoločnosti sa pri jej zrušení riadi § 68 ( všeobecné dôvody) a § 88. ( špeciálna 

úprava, keď zaniká účasť jedného spoločníka ). Spoločnosť nemôţe odvrátiť dôsledok jej 

zrušenia v jedinom prípade a to keď ide o rozsudok zrušenia stanovené súdom. O odvrátení 

zrušenia môţu rozhodnúť spoločníci dohodou, ţe spoločnosť má trvať aj naďalej bez 

spoločníka v týchto prípadoch: 

- výpoveďou spoločníka 

- smrťou jedného zo spoločníkov 

- zánikom právnickej osoby, ktorá je spoločníkom 

- prehlásenie konkurzu na majetok spoločníka 

- zbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom niektorého zo 

spoločníkov 

- ďalšie dôvody stanovené v spoločenskej zmluve [ 3 ] 

Pri rozhodnutí spoločnosti, ţe bude pokračovať v podnikaní aj bez spoločníka, ktorému 

účasť zanikla, vzniká tomuto spoločníkovi nárok na vyplatenie vysporiadajúceho podielu 

splatného do troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej uzávierky, ak nie je inak uvedené 

v spoločenskej zmluve. 

V prípade, ţe spoločnosť je zrušená likvidáciou, uplatňuje sa právo spoločníkov na 

likvidačnom zostatku, ktorý sa medzi spoločníkov delí nasledujúcim spôsobom : 

- od celkového likvidačného zostatku sa odpočíta súhrn vkladov splatených 

jednotlivými spoločníkmi, kaţdému z nich sa teda vráti predovšetkým hodnota jeho 

vkladu 

- zostatok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi spoločníkov rovným dielom 

- v prípade, ţe likvidačný zostatok nestačí ani na vyplatenie celej čiastky vkladov, 

vypočíta sa vzájomný pomer vkladov a vyplatí sa podľa tohto pomeru [ 3 ] 
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b) Komanditná spoločnosť 

Komanditná spoločnosť je taký typ spoločnosti, kde jeden alebo viac spoločníkov 

ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, zapísaného v obchodnom 

registre a jeden alebo viac spoločníkov, ktorí ručia celým svojim majetkom. [ 4, s. 21 ]   

Medzi základný charakteristický znak tejto spoločnosti je, ţe ju tvoria dva typy 

spoločníkov a to komanditisti a komplementári. Pričom prvý typ ručí neobmedzene a druhý 

typ ručí do výšky vkladu. Je zrejmé, ţe spoločnosť musí byť zastúpená oboma typmi.  

Zakladať spoločnosť obdobne ako u predchádzajúcej spoločnosti môţe aj fyzická aj 

právnická osoba a to spísaním spoločenskej zmluvy a následným podaním návrhu na zápis do 

obchodného registra, ktorý podpisujú všetci spoločníci a pre ktorý platí 90 dňová lehota 

podania od doručenia ţivnostenského listu, koncesnej listiny, či iného podnikateľského 

oprávnenia. 

Spoločenská zmluva okrem základných náleţitosti musí obsahovať aj : 

- určenie komplementárov a komanditistov  

- výška vkladu kaţdého komanditistu 

Ak firma spoločnosti obsahuje meno komanditistu, ručí tento komanditista za záväzky 

spoločnosti ako komplementár. 

Štatutárnym orgánom sú komplementári, ktorí sa tieţ podieľajú na vedení spoločnosti. 

V rámci chodu spoločnosti sa na rozhodovaní zúčastňujú komanditisti aj komplementári a to 

hlasovou väčšinou ak spoločenská zmluva nestanovuje inak. 

Medzi hlavnú povinnosť komanditistu patrí vloţenie vkladu vo výške minimálne 5 000 

Kč. Na druhej strane má právo nahliadať do účtovných kníh a účtovných dokladov 

a kontrolovať údaje v nich nachádzajúce sa, môţe si vyţiadať od komplementárov informácie 

o všetkých záleţitostiach v spoločnosti a tieţ môţe vydať rovnopis účtovnej uzávierky. Zákaz 

konkurencie sa na tento typ spoločníkov nevzťahuje. 

Pri rozdeľovaní zisku sa spoločnosť riadi buď spoločenskou zmluvou alebo zákonom, 

ktorý delí zisk medzi obe typy spoločníkov na polovicu, pričom medzi komanditistov sa ich 

podiel rozdeľuje podľa splatených vkladov. 
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Zrušenie spoločnosti môţe nastať za týchto okolností : 

- smrťou komplementára ( smrť komanditistu nie je dôvod na zrušenie, lebo len vnášajú 

vklady do spoločnosti ) 

- pri strate alebo obmedzení právnej spôsobilosti komanditistu  jeho účasť síce 

nezaniká, ale je potreba, aby ho zastupoval zákonný zástupca. Pri prehlásení konkurzu 

na majetok komanditistu alebo zamietnutí návrhu na prehlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku zaniká účasť komanditistu v spoločnosti. V prípade zániku účasti 

všetkých komanditistov dochádza k druhej okolnosti zániku spoločnosti. 

- zánikom účasti všetkých komplementárov [ 3 ] 

Následne dochádza k likvidácii spoločnosti a vzniku podielu spoločníkov na likvidačnom 

zostatku, ktorý sa vypláca podľa toho, či je niţší alebo vyšší ako súčet vkladov spoločníkov. 

Ak je zostatok vyšší, najskôr sa vyplatí hodnota vkladov a potom sa delí zostatok 

rovnakým spôsobom ako zisk. Ak je zostatok niţší, nevypláca sa hodnota vkladov 

a prechádza sa k vyplateniu podľa systému prerozdelenia zisku. 

 

2.8.2. Kapitálové spoločnosti 

Kapitálové spoločnosti sú typické tým, ţe spoločníci neručia neobmedzene ale len 

svojim vkladom. Nie je tu vytvorená povinnosť osobnej účasti na obchodnom vedení 

spoločnosti, avšak zo zákona sa tu vytvárajú orgány prostredníctvom ktorých si spoločníci 

uplatňujú svoj vplyv na vedení. Patria tu : spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová 

spoločnosť. U týchto spoločností právna úprava povoľuje ich zakladanie aj za iným účelom 

ako je podnikateľský, najmä u akciových spoločností sa vyskytuje zaloţenie z dôvodu 

pôsobenia v kultúrnej, športovej alebo sociálnej oblasti. U oboch typov sa vytvára rezervný 

fond. 

 

a) Akciová spoločnosť  

Zákon definuje akciovú spoločnosť ako právnickú osobu, ktorej základné imanie je 

rozdelené na určitý počet akcií o vopred určených menovitých hodnotách. Akciová 

spoločnosť môţe byť zaloţená za účelom podnikania, ale tieţ za iným účelom ak to zvláštny 
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zákon nezakazuje. Spoločnosť pri porušení svojich záväzkov zodpovedá celým svojim 

majetkom, pričom akcionár v tomto prípade za záväzky neručí. [ 4, s. 33 ] 

Ide o univerzálnu podnikateľskú jednotku, ktorá má veľké a pestré kapitálové 

moţnosti. 

Aby som mohla ďalej opisovať tento typ obchodnej spoločnosti, je dobré priblíţiť čo 

vlastne akcia je. Ide o cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka sa 

podieľať na riadení spoločnosti, na jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. 

Je to označenie vkladu, ktorým sa vytvára základné imanie. 

Existujú tieto druhy akcií: 

- kmeňové ( beţné ) 

- prioritné ( preferenčné ) 

- zamestnanecké 

Formy akcií: 

- akcie znejúce na meno 

- akcie znejúce na majiteľa 

Akcia musí obsahovať: 

- firma a sídlo spoločnosti 

- menovitá hodnota 

- označenie formy akcie, u akcie na meno - firmu, názov alebo meno akcionára  

- výška základného kapitálu a počet akcií k dátumu emisie akcie 

- dátum emisie [ 4 ] 

Akciová spoločnosť môţe byť zaloţená jedným zakladateľom ak ide o právnickú osobu, 

alebo potom dvoma a viacerými zakladateľmi. V prvom prípade je nutné spísať zakladateľskú 

listinu, ktorá musí byť vo forme notárskeho zápisu. V druhom prípade sa spisuje 

zakladateľská zmluva, v ktorej podpisy musia byť písomne overené. V oboch prípadoch je 

nutné pripojiť návrh stanov spoločnosti.  

Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí obsahovať: 

- firma, sídlo, predmet podnikania 
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- navrhovaný základný kapitál 

- počet akcií a ich menovitú hodnotu 

- počet akcií, ktoré zakladateľ opisuje, emisný kurz, spôsob aj lehotu pre splatenie 

emisného kurzu 

- v prípade nepeňaţného vkladu predmet nepeňaţného vkladu a spôsob jeho splatenia, 

počet, menovitú hodnotu, podobu, formu a druh akcií, ktoré sa zaň vydajú... [ 4 ] 

 

Zaloţenie spoločnosti na základe verejnej ponuky akcií: 

Musí sa vytvoriť základný kapitál, kde menovitá hodnota zakladateľmi upísaných akcií 

musí prevyšovať menovitú hodnotu akcií verejnej ponuky. Verejná ponuka sa zverejní 

vhodným a viditeľným spôsobom a jej obsah uţ potom nie je moţné meniť. V kaţdom 

upisovacom mieste musí byť k dispozícii návrh stanov, do ktorého je moţné nahliadnuť. 

Zápisom do listiny upisovateľov dochádza k upísaniu akcií.  

Medzi základné povinnosti upisovateľov patrí splatenie prípadného emisného áţia a aspoň 

10 % menovitej hodnoty upísaných akcií a to v dobe a na účet banky, ktorý zakladateľ 

spoločnosti vo verejnej ponuke určí. Ďalšou povinnosťou je splácanie upísaných akcií 

v lehotách stanovených v listine upisovateľov. Po splnení týchto povinností sa môţu zúčastniť 

valnej hromady, ktorú ustanovuje akciová spoločnosť a ktorá je zvolaná do 60 dní od 

účinného upísania navrhovaného základného kapitálu. Aby ustanovujúca valná hromada bola 

schopná uznášať sa, je nutná prítomnosť upisovateľov aspoň polovice upísaných akcií. Na 

valnej hromade sa rozhoduje o zaloţení spoločnosti, schvaľuje stanovy a orgány spoločnosti, 

avšak je potreba súhlasu väčšiny hlasov prítomných upisovateľov. Priebeh valnej hromady sa 

osvedčuje notárskym zápisom.  

 

Zaloţenie spoločnosti bez verejnej ponuky akcií: 

Ak sa zakladatelia v spoločenskej zmluve dohodnú, ţe upíšu celý základný kapitál, nie je 

potrebná verejná ponuka akcií a konanie ustanovujúcej valnej hromady. Právne postavenie 

majú v tomto prípade namiesto valnej hromady zakladatelia spoločnosti a rozhodnutia, ktoré 

prijíma ustanovujúca valná hromada musia byť obsiahnuté v zakladateľskej zmluve. 
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Vytvorenie základného imania je pri tomto typu spoločnosti povinné , pričom jeho 

minimálnu výšku stanovuje Obchodný zákonník. Akciový kapitál sa vytvorí buď tak, ţe 

zakladatelia upíšu jeho výšku úplne, alebo upíšu len jeho časť a vyzvú verejnosť k subskripcii 

verejnou ponukou. Základný kapitál s verejnou ponukou musí byť minimálne 20 000 000 Kč 

a bez verejnej ponuky minimálne 2 000 000 Kč.  

Akciová spoločnosť vzniká aţ zápisom do obchodného registru. Návrh na zápis do 

obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci jeho členovia. K tomuto 

návrhu je nutné priloţiť zakladateľskú zmluvu alebo listinu, schválené stanovy, notársky zápis 

o ustanovujúcej valnej hromady, ďalej ţivnostenské oprávnenie ak predmetom spoločnosti je 

ţivnosť a tieţ prehlásenie správcu vkladu o upísaní celého základného imania a rozsahu 

splatenia vkladov, čo je minimálne 30 %  základného imania tvoreného peňaţnými vkladmi. 

Pri riadení spoločnosti sa uplatňujú orgány: 

valná hromada – je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý zvoláva predstavenstvo a koná sa 

najmenej jeden krát ročne v lehote určenej stanovami. Všetkým akcionárom sa zasiela 

pozvánka na valnú hromadu poprípade iné oznámenie o konaní valnej hromady. Je schopná 

uznášania ak prítomní akcionári majú akcie, ich menovitá hodnota presahuje 30 % základného 

kapitálu. Ak zákon nevyţaduje inú väčšinu, rozhoduje sa tu väčšinou hlasov prítomných 

akcionárov. Ak  rozhodovanie vyţaduje vyššie hlasovacie kvórum, je nutné vytvoriť notársky 

zápis. Na valnej hromade sa zvolí jej predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisu a osoby 

poverené sčítaním hlasov. V prípade, ţe sa nedostaví dostatočný počet hlasov, musí 

predstavenstvo zvolať náhradnú valnú hromadu, ktorá sa musí konať do troch týţdňov. 

predstavenstvo – je štatutárnym orgánom, ktorý riadi akciovú spoločnosť a jedná jej menom. 

Jeho členov volí a odvoláva valná hromada. Musia byť minimálne traja, ak nejde o akciovú 

spoločnosť s jedným akcionárom, môţu nimi byť len fyzické osoby a kaţdý z nich má 

k dispozícii len jeden hlas. Funkčné obdobie predstavenstva je minimálne na 5 rokov a je 

určené stanovami.  

dozorná rada – orgán dohliadajúci na výkon predstavenstva a uskutočňovaní podnikateľskej 

činnosti spoločnosti, ktorého zriadenie je povinné. Má najmenej troch členov, ktorí sú volení 

na funkčné obdobie maximálne 5 rokov a ktorí zároveň nemôţu byť členom predstavenstva, 

prokuristom či inou osobou, oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registre jednať menom 

spoločnosti. Dozorná rada tieţ môţe zvolať v záujme spoločnosti valnú hromadu. Členovia sa 
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zúčastňujú na valnej hromade a sú povinní ju oboznamovať s výsledkami ich kontrolnej 

činnosti. 

  

Zrušenie spoločnosti vychádza z ustanovenia § 218 , ktorý hovorí, ţe o zrušení 

rozhoduje valná hromada. Rozlišuje sa zrušenie likvidáciou a bez likvidácie, pričom 

akcionárom vzniká nárok na likvidačný zostatok, ktorý sa medzi nich delí v pomere 

menovitých hodnôt ich akcií. [ 3 ] 

K zániku spoločnosti dochádza aţ jej  vymazaním z obchodného registra. 

 

b) Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základný kapitál je tvorený 

vkladmi spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti, pokiaľ nebolo zapísané splatenie 

vkladu do obchodného registra. [ 4, s. 23 ] 

Spoločnosť môţe byť zaloţená aj jednou osobou, no môţe mať najviac päťdesiat 

spoločníkov. Medzi ich najväčšiu povinnosť patrí vniesť určitý vklad do spoločnosti. Výška 

základného kapitálu kaţdého spoločníka je minimálne 20 000 Kč a celej spoločnosti je 

minimálne 200 000 Kč. Celkový výška vkladov sa musí rovnať výške základného kapitálu. 

V prípade, ţe spoločnosť je zaloţená len jedným zakladateľom, môţe byť zapísaná do 

podnikového registra len ak je upísaný celkový základný kapitál. Pri viacerých zakladateľoch 

sa musí pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra na kaţdý vklad splatiť mimo 

emisného áţia aspoň 30 % . Celková výška splatených peňaţných vkladov spolu s hodnotou 

splatených nepeňaţných vkladov musí byť aspoň 100 000 Kč.  

Medzi povinnosti spoločnosti patrí vytvorenie rezervného fondu. Medzi povinnosti 

spoločníkov patrí uţ spomenuté splatenie vkladu najneskôr do piatich rokov od vzniku 

spoločnosti. Ak by túto lehotu nedodrţali, sú povinní zaplatiť z oneskoreného splatenia 

vkladu sankciu vo výške 20 % z nesplatenej čiastky. Jedno z práv spoločníkov je právo na 

podiel na zisku. Tento podiel nemôţe byť vyplatený zo základného kapitálu, rezervného 

fondu ani z ostatných kapitálových fondov. Práva tykajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly 

jej činnosti vykonávajú na valnej hromade. 

Spomínané práva a povinnosti spoločníkov plynú z ich účasti na spoločnosti, čo 

v podstate predstavuje obchodný podiel. Kaţdý z nich má len jeden obchodný podiel, ktorý je 



20 

 

moţno previesť so súhlasom valnej hromady na iného spoločníka, prípadne ak to povoľuje 

spoločenská zmluva aj na inú osobu. Tento prevod sa uskutočňuje na základe zmluvy 

o prevode obchodného podielu, ktorá musí byť písomná. Taktieţ záloţná zmluva musí byť 

v písomnej forme, ak je obchodný podiel predmetom záloţného práva. 

Orgánmi spoločnosti sú: 

valná hromada – je najvyšším orgánom, do ktorého pôsobnosti patrí napr. : 

- schvaľovanie stanov a ich zmeny 

- menovanie, odvolávanie a odmeňovanie konateľov 

- menovanie, odvolávanie a odmeňovanie členov dozornej rady 

- menovanie, odvolávanie a odmeňovanie likvidátora a rozhodovanie o zrušení 

spoločnosti  likvidáciou, ak to spoločenská zmluva pripúšťa 

- udeľovanie a odvolávanie prokuratúry, ak to spoločenská zmluva neurčuje inak... 

Spoločník sa jej zúčastňuje osobne alebo v zastúpení zmocnencom na základe písomnej 

plnej moci. Je zvolávaná minimálne raz za rok a to konateľmi. Aby bola schopná sa uznášať, 

je potrebná prítomnosť spoločníkov, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Najmenej 15 

dní pred jej konaním je nutné oboznámiť spoločníkov o jej termíne a programe a to zaslaním 

písomnej pozvánky. Valná hromada si zvolí svojho predsedu a zapisovateľa a konateľ 

vyhotoví zápis z jednania, ktorý podpíšu. 

 konatelia – menuje ich valná hromada. Môţe byť jeden alebo viac konateľov, ktorí sa 

vyberajú z radu spoločníkov alebo iných fyzických osôb. V prípade, ţe je viac konateľov, 

kaţdý má právo jednať samostatne.  Okrem toho majú konatelia aj povinnosť viesť evidenciu, 

účtovníctvo, tieţ zoznam spoločníkov. Do ich kompetencie tieţ patrí informovať spoločníkov 

o záleţitostiach spoločnosti. 

Vzťahuje sa na nich konkurenčný zákaz, ktorý keď porušia, spoločnosť môţe vymáhať 

náhradu škody. 

dozorná rada – ide o obligatórny orgán, ktorý sa zriaďuje, ak je to uvedené v spoločenskej 

zmluve. 

Musí byť zloţená aspoň z troch členov, ktorí sú volení dozornou radou, pričom sa na 

nich taktieţ vzťahuje zákaz konkurencie.  

 Môţe zvolávať valnú hromadu , ak je to v záujme spoločnosti. 
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 Dozorná rada má na starosti kontrolu obchodnej a účtovnej knihy, kontrolu činnosti 

konateľov, ďalej tieţ preskúmanie účtovnej uzávierky. Zistené výsledky spracuje v správe, 

ktorú poskytuje valnej hromade. 

K zrušeniu spoločnosti môţe dôjsť buď likvidáciou, alebo bez nej. V prvom prípade 

zvolí valná hromada likvidátora a kaţdý spoločník má právo na likvidačnom zostatku, ktorý 

sa určí z pomeru obchodných podielov. Ak k zrušeniu spoločnosti došlo na základe 

rozhodnutia súdu, tak súd určí likvidátora a určí ho aj v prípade, ţe by tak neučinila valná 

hromada. 

 

2.9. Situácia malých a stredných podnikov v ČR 

 Medzi najviac diskutovanú tému v dnešnej dobe patrí riešenie ekonomickej krízy, čo 

má samozrejme dôsledok aj na podnikaní. Je veľa podnikov, ktorých sa súčasná kríza dotkla 

a ovplyvnila ich činnosť. 

 Avšak podľa prieskumu „Barometr malých a středních podniků“  narástol počet 

malých a stredných podnikov  a to konkrétne v období od septembra 2009 do februára 2010. 

Pozitívne je, ţe tieto podniky uvádzajú zlepšenie ich ekonomickej situácie. [ 9 ] 

 

 Podľa posledného prieskumu z februára 2010 19,5 % podnikov uviedlo, ţe ich 

hospodárske výsledky sa v porovnaní s druhým polrokom 2009 zlepšili. [ 9 ] 

 

Tab. č. 2.1. Hodnotenie ekonomickej situácie ( počet firiem v %)  

Hodnotenie/obdobie September 2008 Február 2009 September 2009 Február 2010 

priaznivá 54,9 26,4 11,7 19,5 

rovnaká 36 34,3 32 38,4 

zhoršená 9,1 39,3 56,3 42,1 

Zdroj: průzkum Barometr HK ČR 
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 Na druhej strane počet podnikov s pesimistickým pohľadom na budúci vývoj ich 

ekonomickej situácie  sa zvyšuje vo februári 2010 a to konkrétne na 32,5 %  v porovnaní so 

 septembrom v roku 2009, kedy sa táto pesimistická prognóza podnikov pohybovala na 29,2 

%. [ 9 ] 
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3. Praktická časť zaloţenia spoločnosti 

  

V praktickej časti som sa rozhodla zaloţiť fiktívnu spoločnosť. Konkrétne ide 

o reštauráciu Pohoda, s.r.o. v meste Ostrava, Ostrava - Poruba. Okrem stravovacích sluţieb 

poskytujeme aj moţnosť oddychu a relaxu prostredníctvom tanca v našom zariadení. Ak by 

sme skutočne chceli prevádzkovať túto činnosť, bolo by to na základe voľnej ţivnosti – 

Provozování kulturních, kulturně – vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádaní kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí pre moţnosť 

usporadúvania diskoték. [ 18 ], voľnej ţivnosti – Velkoobchod a maloobchod a remeselnej 

ţivnosti – Hostinská činnosť. Pri voľných ţivnostiach stačí spĺňať len všeobecné podmienky. 

Pri remeselnej je potrebné preukázať poţadovanú odbornú spôsobilosť, a to buď výučným 

listom, maturitným vysvedčením, vysokoškolským diplomom, alebo dokladom o uznaní 

odbornej kvalifikácie.    

 

3.1. Založenie spoločnosti 

 Dňa 4.1. 2010 na základe iniciatívy zakladateľov spoločnosti sa konala ustanovujúca 

valná hromada za účasti všetkých spoločníkov a notára. Po zvolení predsedu a zapisovateľa 

nasledovalo podpísanie spoločenskej zmluvy ( príloha č. 3 ), prostredníctvom ktorej mohlo 

dôjsť k zaloţeniu spoločnosti a jej následné overenie a podpísanie prítomným notárom. 

Ďalším krokom bolo prehlásenie správcu vkladu ( príloha č. 4 ). V našom prípade sa jedná 

o Michala Červenku, ktorý bol do tejto funkcie ustanovený. Jana Šteinigerová a Michal 

Červenka ako konatelia spoločnosti spísali čestné prehlásenia konateľov ( príloha č. 5 ), 

pričom podpisy na týchto prehláseniach sa berú ako podpisové vzory konateľov. 

Dňa 4. 1. 2010 došlo tieţ k podpísaniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov ( 

príloha č.7 ) s realitnou kanceláriou MP Reality, zastúpenou  Kateřinou Pekařovou. Sídlom 

spoločnosti a zároveň aj prevádzkarňou  je Ostrava konkrétne Ostrava- Poruba, ul. Studentské 

koleje. 

Dňa 12.1. 2010 sa konateľka Jana Šteinigerová dostavila na Ţivnostenský úrad, kde 

prostredníctvom jednotného registračného formulára ( príloha č.8 ) ohlásila ţivnosť 
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právnickej osoby. K tomuto ohláseniu musela priloţiť spoločenskú zmluvu a nájomnú 

zmluvu. Na Ţivnostenskom úrade musela konateľka zaplatiť poplatok vo výške 1 000 KČ. 

Podľa ţivnostenského zákona musí byť spoločnosť do 5 dni od podania ohlásenia 

ţivnosti zapísaná do ţivnostenského registra. Tento zápis našej spoločnosti sa konal 15.1. 

2010. Aby spoločnosť mohla zahájiť činnost, musí jej byť udelené identifikačné číslo, ktoré 

sa jej pridelí aţ dňom zápisu do OR. 

 Návrh na zápis do OR ( príloha č.10 ) sa musí podať do 90 dní odo dňa uskutočnenia 

valnej hromady. Konateľka Jana Šteinigerová podala tento návrh v stanovenej lehote a to dňa 

2. 2. 2010. Spolu s podaním návrhu vzniká povinnosť splatenia súdneho poplatku vo výške 

5 000 KČ. Splatenie je prevádzané formou kolku. Ku návrhu sa prikladá spoločenská zmluva , 

prehlásenie správcu vkladu, výpis zo ţivnostenského registra, nájomná zmluva, výpis 

z registra trestu konateľov ( príloha č. 11 ), podpisový vzor konateľa a čestné prehlásenie 

konateľa. 

 Spoločnosť vznikne dňom zápisu do OR . O zápise spoločnosti vydá registrový súd 

uznesenie, z ktorého vyplýva, k akému dátumu bola spoločnoť zapísaná do OR. [ 2, s. 71]. Do 

5 dní od podania návrhu na zápis do OR bolo doručené na adresu konateľa Uznesenie o 

zápisu spoločnosti do OR, v ktorom nám bolo udelené identifikačné číslo. Po nadobudnutí 

právnej moci a to v 15 dňovej lehote 21.2. 2010 spoločnosť Pohoda, s.r.o. vznikla a mohla  

začať vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. 

 Konateľka sa 23.2.2010 dostavila na ŢÚ, kde musela preukázať kópiu uznesenia o 

zápise spoločnosti do OR. Vyplnila tzv. Zmenový list ( príloha č. 12 ), v ktorom nahlásila 

pridelené identifikačné číslo. Na základe Zmenového listu bol udelený nový ţivnostenský list 

právnickej osobe  s uvedeným identifikačným číslom a dátumom vzniku spoločnosti, t.j. 

21.2.2010. 

 Do 30 dní od zahájenia podnikateľskej činnosti ma spoločnosť povinnosť sa 

zaregistrovať na finančný úrad. Dňa 24.2.2010 bola podaná prihláška k registrácii pre PO, 

prostredníctvom ktorej sa spoločnosť zároveň prihlásila k dani z príjmov právnických osôb, 

k dani z pridanej hodnoty a k dani z príjmov ako platca ( príloha č. 13 ) spolu s kópiou 

ţivnostenského oprávnenia a dňa 2.3.2010 spoločnosť získala osvedčenie o registrácii, 

prostredníctvom ktorého jej bolo udelené daňové identifikačné číslo.  

 Medzi povinnosti pri zakladaní spoločnosti je aj zvolanie valnej hromady, kde 

konatelia predloţili všetky kroky, ktoré uskutočnili v období pred zápisom spoločnosti do OR. 
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Valná hromada dňa 6.3. 2010 kroky konateľov schválila a zápis z valnej hromady ( príloha 

č.14 ) bol uloţený do Zbierky listín. Mala by sa zvolať do troch mesiacov od vzniku 

spoločnosti s tým, ţe sa pošle s časovým predstihom pozvánka na valnú hromadu ( príloha 

č. 15 ). 

 

4. Podnikateľský plán 

  

Štvrtá časť mojej bakalárskej práce je zameraná na podnikateľský plán. V prvom rade 

sa budem snaţiť tento pojem priblíţiť a potom predstavím samotný podnikateľský plán 

,vypracovaný pre mňou zakladajúcu spoločnosť. 

 

4.1. Pojem podnikateľský plán 

Kaţdý začínajúci podnikateľ by si mal vypracovať podnikateľský plán. Ide 

o dokument, ktorý slúţi nielen pre neho, ale aj pre podnikových manaţérov či externých 

investorov. Poskytuje im istý obraz o podnikaní, o jeho vývoji, plánoch, predpokladoch či 

dosiahnutých výsledkoch. Je tieţ kontrolným nástrojom pri realizácií podnikateľa. 

 Dobre a zodpovedne vypracovaný podnikateľský plán je základom úspechu 

podnikateľov a podnikových manaţérov, ktorý by mal obsahovať odpovede na tri otázky: 

 1. Kde som ? 

- obsahuje objektívny pohľad podnikateľa na skutočnú situáciu spoločnosti 

2. Kde chcem byť (kam idem) ? 

- zahŕňa zámer podnikateľa do budúcnosti, teda budúce ciele 

3. Ako sa tam dostanem ? 

 - ide o nástroje, prostriedky, metódy a spôsoby ako dosiahnuť podnikateľský plán [ 10 ] 

 

A aký má byť podnikateľský plán? 

Je dôleţité, aby náš podnikateľský plán vzbudil záujem či uţ u banky alebo iných 

externých investorov, ktorí sú dôleţití pre našu začínajúcu spoločnosť. 
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Preto je nutné aby bol : 

- zrozumiteľný - jednoduchý a nemal by zachádzať do technologických a technických 

detailov 

- stručný - ponechať v pláne iba najzákladnejšie údaje 

- logický - predstavy a nápady by mali byť ľahko pochopiteľné a v logickej nadväznosti 

- pravdivý - všetky údaje by mali byť pravdivé, v prípade, ţe sa zistí pouţitie nepravdivých 

údajov, môţe kedykoľvek investor odstúpiť od podpísaného kontraktu a môţe ţiadať 

o vrátenie vloţených peňazí 

- rešpektujúci rizika – mal by rešpektovať rizika, identifikovať rizika a zahŕňať  variantnosť 

navrhovaných riešení v krízových  situáciách  

 

Štruktúra podnikateľského plánu 

Môţeme nájsť v literatúre viac foriem štruktúry podnikateľského plánu. Závisí to od 

jednotlivých podnikov akú si zvolia, ale kaţdý by mal obsahovať určité časti. 

Tu som uviedla formu štruktúry, z ktorej budem vychádzať pri zostavovaní 

podnikateľského plánu pre mňou zakladajúcu spoločnosť: 

obsah - stručný výklad podnikateľského plánu 

zhrnutie – spracovaný aţ po zostavení celého podnikateľského plánu  

popis podniku – veľkosť, lokalita, ciele, poslanie, právna forma... 

analýza okolia podniku – demografické faktory, dodávatelia... 

marketing – prieskum trhu, distribúcia, propagácia, cenová politika... 

výrobok alebo poskytovaná sluţba – základná činnosť spoločnosti... 

vedenie a organizácia – organizačná štruktúra, funkčné miesta, právomoci...  

finančný plán – trţby, kalkulované náklady, VH, bilancia... 

analýza rizík – moţné kritické prípady, odchýlky od pôvodného plánu...  

prílohy – ţivotopisy, fotografie, údaje z prieskumu trhu... [ 5 ] 
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4.2. Podnikateľský plán zakladajúcej spoločnosti 

 

4.2.1. Resumé 

Spoločnosť Pohoda, s.r.o. zaloţená Janou Šteinigerovou a Michalom Červenkom sa 

rozhodla podnikať na základe voľnej [ 18 ] a remeselnej ţivnosti. Tento druh podnikania sme 

si zvolili na základe toho, ţe dopyt po stravovacích sluţbách  spojených so zábavou  je 

v tomto stresovom a uponáhľanom svete stále populárny. Konkrétne si otvárame  reštauráciu 

spojenú s nočným barom. Reštaurácia bude počas týţdňa okrem nedele a pondelka spĺňať 

funkciu reštaurácie poskytujúcej stravovacie sluţby a počas niektorých dní k tomu ponúka aj 

zábavu spojenú s tancom na diskotékach. 

 

4.2.2. Popis podniku 

 

Miesto podnikania 

Sídlom spoločnosti a zároveň aj prevádzkarňou  je Ostrava konkrétne Ostrava- Poruba, ul. 

Studentské koleje. Hoci Ostrava je známa veľkolepým spoločenským ţivotom , ktorý 

reprezentuje najmä Ulica Stodolní, spoločnosť Pohoda, s.r.o. sa zameriava na určitú skupinu 

ľudí, ktorá by mala byť jej potencionálnymi zákazníkmi.  

 Skupinu zákazníkov tvoria ľudia z okolia, ktorým vytvárame moţnosť stravovania sa za 

výhodné ceny a tieţ študenti. Pre študentov je určená najmä funkcia našej reštaurácie 

zahrňujúca usporadúvanie diskoték a rôznych akcií. Spoločnosť sa nachádza blízko internátu 

pre vysokoškolákov, čo je v podstate zámer spoločnosti. Z pohľadu študentov môţeme  

povedať, ţe v Ostrave je naozaj široká ponuka podobných zariadení. Tieţ  vieme, ţe študenti 

dajú prednosť bliţšie umiestneným, ktoré však musia spĺňať ich poţiadavky. 

Sídlo spoločnosti je situované tak, aby bolo ľahko dostupné všetkými dopravnými 

prostriedkami. Jazdí tam počas dňa autobus napr. číslo 20, 37, 40... Môţeme cestovať tieţ 

električkou, kedy vystúpime na ul. 17. listopadu a čaká nás pribliţne 15 minút pešej chôdze. 

Pri našom zariadení sa nachádza aj parkovisko. 
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Otváracia doba 

Ponúkame obedy a večere a tieţ uskutočňujeme diskotéky. Z tohto dôvodu je potrebné 

otváraciu dobu prispôsobiť charakteru našich sluţieb. Prihliadame aj na to, ţe študenti, ktorí 

cestujú domov, prichádzajú väčšinou v utorok a odchádzajú v piatok, preto sme v tomto čase 

predĺţili otváraciu dobu. Otváracie hodiny zobrazuje nasledujúca tabuľka. 

 Tab. č. 4.1. Otváracie hodiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanie podniku 

Poslaním reštaurácie Pohoda, s.r.o. je poskytovanie širokého sortimentu jedál 

a nápojov poţadovanej kvality, vytvorenie nezabudnuteľnej atmosféry a zábavy 

prostredníctvom kvalifikovaného personálu a príjemnej hudby. Uspokojenie poţiadaviek aj 

tých najnáročnejších zákazníkov.  

Dni Otváracia doba v hodinách 

Pondelok 12 :00 – 22:00 

Utorok 12:00 – 02:00 

Streda 12 :00 – 02:00 

Štvrtok 12 :00 – 02:00 

Piatok 12 :00 – 22:00 

Sobota 12:00 – 22:00 

Nedeľa 12:00 – 22:00 
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Hlavné ciele 

Krátkodobé ciele 

- rozbehnúť podnikateľskú činnosť, pokryť vloţené náklady  a postupne dosahovať kladný 

hospodársky výsledok 

- poskytovať kvalitné sluţby a tým osloviť a  získať čo najviac zákazníkov 

- získať kvalifikovaný personál a dobrých  dodávateľov 

- vytvoriť si dobré meno a postavenie na trhu 

Dlhodobé ciele 

- udrţať si čo najlepšie postavenie na trhu 

- získať stabilných a verných zákazníkov 

- dosahovať čo najvyšší zisk 

- rozšírenie ponuky našich sluţieb 

 

Právna forma podnikania 

Pri voľbe právnej formy podnikania sme si zvolili formu právnickej osoby a konkrétne 

spoločnosť s ručením obmedzeným. Hlavnými dôvodmi tejto voľby je prijateľná výška 

potrebného základného kapitálu a moţnosť spojenia kapitálu a osobných schopností 

spoločníkov.  

 

Spoločníci 

V našom prípade ide o dvoch spoločníkov, ktorí splatili potrebný  kapitál ihneď a to vo 

výške 500 000 Kč. Obaja spoločníci sú zároveň aj konateľmi. Jana Šteinigerová,  jedna zo 

spoločníkov, má ukončené štúdium na Zdruţenej strednej školy hotelových sluţieb 

a obchodu, čo je výhodou pri riadení našej reštaurácie Pohoda, s.r.o.  
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Tab. č. 4.2.  Vklady a podiely spoločníkov 

Meno a priezvisko 

spoločníka 

Vklad spoločníka v Kč Podiel spoločníka v % 

Jana Šteinigerová 250 000 50 

Michal Červenka 250 000 50 

 

Jednotliví spoločníci splatili vklad vo výške po 250 000 Kč a tým získali rovnaký 

podiel vo firme a to po 50 %. 

 

4.2.3. Analýza okolia podniku  

 

Analýza makroprostredia 

Demografické prostredie: 

 Reštaurácia Pohoda, s.r.o. je umiestnená v Moravskoslezskom kraji v meste Ostrava. 

Je ťaţké určiť vek našich zákazníkov, pretoţe stravovanie je obľúbené u všetkých vekových 

kategórií. 

  Avšak zameriavame sa aj na  študentov, teda na vekovú skupinu vo veku od 20 – 29 

rokov. Niţšie uvedená tabuľka zobrazuje, ţe v rokoch 2006, 2007 a 2008 mnoţstvo 

obyvateľov tejto vekovej kategórie síce postupne klesá, ale stále tvorí najpočetnejšiu skupinu, 

čo je pozitívnym faktorom pre naše podnikanie. [ 11 ] 
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 Tab. č. 4.3. Počet a vek obyvateľov v Moravskoslezskom kraji  

 2006 2007 2008 

Počet obyvateľov celkom 1 249 290 1 249 897 1 250 255 

Vek obyvateľov Počet obyvateľov 

1 – 4 46 323 47 301 49 177 

5 – 9 56 005 55 654 55 756 

10 – 14 68 736 64 624 60 451 

15 – 19 85 595 84 252 82 013 

20 – 24 87 158 86 764 87 244 

25 – 29 96 764 93 285 89 939 

30 – 34 104 646 105 839 105 037 

35 – 39 87 699 89 820 93 961 

40 – 44 91 160 91 230 89 444 

45 – 49 83 494 82 100 83 254 

Zdroj: www.czso.cz 

 

 

Sociálne prostredie: 

Nasledujúci graf zobrazuje na čo a v akej miere domácnosti v ČR vynakladajú svoje 

peňaţné prostriedky za jednotlivé roky. [ 12 ] 

http://www.czso.cz/
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 Graf č. 4.1 Peňaţné výdaje domácnosti 

Čisté peňaţné výdaje domácností za potraviny, nápoje a verejné 

stravovanie

19%
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20% 20%
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Zdroj: www.czso.cz 

V podstate znázorňuje, ţe nedochádza k výrazným odchýlkam počas jednotlivých 

rokov a ţe domácnosti výrazne nezniţujú ale ani nezvyšujú tieto výdaje. Pre nás je dôleţité, 

ţe je tam zahrnuté aj verejné stravovanie, čo je dôleţitá funkcia nášho zariadenia.   

 

Podľa nasledujúceho grafu môţeme vidieť, ţe obľuba v alkohole pomerne stúpla 

v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006. Avšak pri jednotlivých druhov alkoholu je to rôzne. 

Jednoznačne však môţeme vidieť, ţe občania v ČR preferujú pitie piva, podľa čoho sa bude aj 

naša ponuka zostavovať. [ 13 ] 

 Graf č.4. 2 Spotreba alkoholu na jedného občana v litroch 

 

 Zdroj: www.czso.cz 
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Čo sa týka cien alkoholických nápojov a tabaku, zvýšenie spotrebnej dane cigariet v 

roku 2008 spôsobilo zvyšovanie cenovej hladiny a cien. V priebehu roka 2009 sa tento vplyv 

dane postupne zmenšil a tak došlo k spomaľovaniu medziročného rastu cien. [ 14 ]. 

 

Analýza mikroprostredia 

 Zákazníci: 

Predpokladáme, ţe našimi potencionálnymi zákazníkmi budú ľudia v rôznych 

vekových kategóriách, ktorým budú vyhovovať naše sluţby. Pôjde hlavne o ľudí, ktorí 

obľubujú stravovanie v reštauráciách, majú radi pohodlie, kde sa môţu nechať obsluhovať a 

preferujú atmosféru vytváranú tanečnou hudbou. 

Čo sa týka študentov, v Ostrave sa nachádzajú tri vysoké školy, ktorých študenti často 

pochádzajú práve z okolia Ostravy. Dochádzajú tu nielen za štúdiom, ale častokrát aj za 

relaxom a zábavou, čo zvyšuje pravdepodobnosť návštevnosti našej začínajúcej reštaurácie.  

V budúcnosti plánujeme rozšíriť reštauráciu o záhradné priestory, v ktorých budeme 

usporadúvať počas leta a jarných mesiacoch rôzne akcie. Ide o akcie typu barbecue party, 

narodeninové oslavy a iné akcie, ktoré si u nás objednajú zákazníci, ktorí obľubujú posedenie 

na čerstvom vzduchu a v prírode. Týmto získame väčšie rozmedzie zákazníkov. 

Pre úspešnú a efektívnu spoločnosť sú zákazníci základom. Našou úlohou je preto 

poskytovať sluţby, ktoré budú uspokojovať ich potreby a na ich získanie musíme byť 

v popredí pred konkurenciou a disponovať niečím naozaj originálnym. 

 

 Dodávatelia: 

Naša reštaurácia bude spolupracovať s viacerými dodávateľmi. Je na nás, aby sme si 

spomedzi veľkej ponuky vybrali tých najvhodnejších, ktorí budú poskytovať čo 

najkvalitnejšie produkty, spĺňať dodávacie termíny a budú ochotní spolupracovať za 

podmienok, ktoré budú vyhovovať obidvom stranám obchodu. Vybrali sme zatiaľ týchto: 

Keďţe najobľúbenejším alkoholickým nápojom Čechov je podľa predchádzajúceho 

grafu pivo, naša reštaurácia bude spolupracovať aţ s dvoma dodávateľmi piva. 
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 Pivovary Staropramen 

S 15,6 % trţným podielom, druhým miestom vo výrobe piva v Českej republike a 

postavením druhého najväčšieho experta  na pivo sa vyznačuje spoločnosť Pivovary 

Staropramen. Sú prevádzkovatelia dvoch pivovarov - smíchovský Staropramen a ostravský 

Ostravar. Medzi značky patrí celorepublikový Staropramen a Braník, silná regionálna značka 

Ostravar, ďalej Velvet, Měšťan a Vratislav. Portfólio  ponúka aj  belgické piva z portfólia 

spoločnosti InBev ako Stella Artois, Hoegaarden a Leffe. Bliţšie informácie nájdeme na 

www.ostravar.cz a www.pivovary-staropramen.cz . 

Hlavným dôvodom nášho výberu je jednak kvalita piva a druhým je sídlo Ostravaru. 

Nachádza sa v Ostrave 1, čo nám zjednodušuje moţnosť ho  navštevovať,  poprípade riešiť  

vzniknuté komplikácie osobne. 

 

 Plzeňský prazdroj 

Plzeňský Prazdroj je vedúcou pivovarníckou spoločnosťou v strednej Európe .Je 

najväčším  českým exportérom piva do viac neţ 50 krajín celého sveta. 

Na českom trhu je Plzeňský Prazdroj so svojimi značkami Pilsner Urquell, Gambrinus, 

Radegast a Velkopopovický Kozel na prvom mieste v objemu predaja piva. 

Spoločnosť poskytuje moţnosť bezplatného prenajatia výčapnej techniky, ktorú naša 

spoločnosť vyuţila. Našou povinnosťou je len dodrţiavať prísne a presne pravidlá, stanovené 

v zmluve o bezplatnom prenájme, ktoré sa viaţu na pouţitie zariadenia. Konkrétnejšie 

informácie na www.prazdroj.cz . 

S oboma dodávateľmi sme sa dohodli na dodávke tovaru raz do týţdňa. 

 

Ako dodávateľa nealkoholických nápojov sme zvolili spoločnosť, ktorá disponuje so 

širokým segmentom ponúkaných produktov, ktorá ma holding umiestnený práve v Ostrave, 

čo je pre nás výhodou.  

 Kofola 

Úspechy spoločnosti Kofola stoja na silných značkách, inováciách, kvalite, 

kvalifikovaných ľuďoch a priemyslových investíciách do budúcnosti. Viac informácii 

získame z www.firma.kofola.sk. 

http://www.ostravar.cz/
http://www.pivovary-staropramen.cz/
http://www.prazdroj.cz/
http://www.firma.kofola.sk/
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Gastro instant, spol. s r. o. 

Ďalším dodávateľom je spoločnosť, ktorá sa po jej vzniku orientovala na oblasť dodávok 

potravín do gastronómie a spoločenského stravovania. Po nejakom čase management 

spoločnosti pristúpil k rozširovaniu sortimentu o ďalšie výrobky od tuzemských výrobcov 

a dovozcov.  Podrobnejšie informácie nájdeme na www.gastroinstant.cz . 

 

Konkurencia: 

Ostrava je mesto, ktoré je známe okrem iného najmä ulicou Stodolní, na ktorej sa 

nachádza asi 60 barov, čo vysvetľuje aj označenie Stodolní - ulica, ktorá nikdy nespí. Taktieţ 

tu nájdeme veľa reštaurácií, čo zvyšuje mieru konkurencie voči nášmu zariadeniu. My sme 

zámerne umiestnili našu reštauráciu do časti Ostrava – Poruba pri vysokoškolských 

internátoch, kde našou priamou konkurenciou pre večery spojené s hudbou a tancom sa 

stávajú tri bary a to KORUNA MUSIC CLUB, T 2  a KLUB VRTULE. Ak berieme do úvahy 

študentov, v poskytovaní stravovacích sluţieb nám najviac konkuruje MENZA PORUBA. 

V prípade ľudí z okolia a náhodných návštevníkov sa pre nás stáva konkurenciou reštaurácia 

CENTRUM, U TONDY, RESTAURANT FITT... 

 

SWOT analýza  

Silné a slabé stránky, ktorými disponuje spoločnosť a ohrozenia a príleţitosti, ktoré sa 

môţu vyskytnúť v jej okolí zobrazuje SWOT analýza. SWOT  je typ strategickej analýzy 

stavu firmy, podniku či inej organizácie. [ 7 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gastroinstant.cz/
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Tab. č. 4.4. SWOT analýza 

 

   

4.2.4. Marketing 

Charakteristika trhu 

Pre naše podnikanie sme si zvolili mesto Ostrava. Ide o tretie najväčšie mesto v Českej 

republike s počtom obyvateľov 314 666, čo dokazuje, ţe máme šancu získať veľké mnoţstvo 

potencionálnych zákazníkov. Nachádzajú sa tu tri vysoké školy, čo taktieţ zvyšuje 

pravdepodobnosť návštevy nášho zariadenia, ktoré je zamerané aj na študentov. 

 

Oblasti, do ktorých chceme preniknúť 

Je zrejmé, ţe naša spoločnosť chce vykazovať zisk, ktorý chce v budúcnosti vyuţiť aj 

na rozšírenie balíku ponúkaných sluţieb. Budeme sa snaţiť si vytvoriť dobré meno nielen 

u svojich dodávateľov, ale najmä zákazníkov, čo nám umoţní zväčšenie segmentu našich 

ponúkaných sluţieb. 

Chceli by sme sa zaoberať usporadúvaním rôznych akcií ako je napr. stuţková, svadba 

či narodeninové oslavy a to počas letných a jarných mesiacov v záhrade, kde plánujeme 

zriadiť vhodné prostredie pre tieto akcie. Chceme vybudovať altánok a detský kútik pre malé 

deti, ktoré sa počas týchto akcií budú môcť zabaviť a tak dať rodičom priestor na príjemné 

SILNÉ STRÁNKY  

- výhodná lokalita 

- kvalifikácia v odbore 

- široký sortiment ponúkaných jedál a nápojov 

- štandardné ceny 

- moţnosť kultúrneho vyţitia 

 

SLABÉ STRÁNKY 

-začínajúca činnosť bez stálych 

zákazníkov 

- ţiadna skúsenosť s podnikaním  

PRÍLEŢITOSTI 

- neustály dopyt po stravovacích  sluţbách  

- zaujať  v miestach, kde konkurencia zlyhala 

- obľuba v zábavných zariadeniach 

OHROZENIA 

- silná konkurencia na trhu 

- zvyšovanie cien alkoholu 

- súčasná hospodárska recesia 
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posedenie. Našou zodpovednosťou bude nielen vytvoriť príjemnú atmosféru, ale hlavne 

vyhovieť zákazníkom v poţiadavkách čo sa týka jedla a nápojov. 

Budeme sa snaţiť naše plány splniť a tak dať šancu našej spoločnosti preniknúť na trh 

v rozsiahlejšej forme.  

 

Cena 

 Hodnota našich sluţieb je vyjadrená cenou. Zahŕňa nielen náklady spojené 

s obstarávaním našich sluţieb, ale tieţ čiastku, ktorá má byť prínosom pre našu spoločnosť 

a to vo forme zisku. Je to za obstarávanie produktov potrebných pre realizáciu našej činnosti, 

za kvalitnú obsluhu prostredníctvom kvalifikovaného personálu, za vynaloţený čas a prácu 

z našej strany. 

 Zo začiatku naše ceny stanovíme na základe porovnania cien konkurencie 

s prihliadnutím na súčasnú hospodársku krízu. 

 Po čase a určitom vývoji našej činnosti prehodnotíme cenovú stratégiu, tak aby bola 

pre nás čo najviac efektívna a zároveň neodradila našich zákazníkov.  

 

Odberatelia 

 Našimi odberateľmi budú ľudia, ktorí chcú ušetriť čas pri varení a radi si vychutnávajú 

chvíle, keď môţu prenechať túto činnosť na druhých, ďalej tí, čo si uţívajú, keď ich iní 

s ochotou a profesionalitou obsluhujú.  

Keďţe súčasťou nášho zariadenia je aj hudba a tanec, ulahodíme aj ľuďom, ktorí sa 

v tomto stresujúcom a uponáhľanom svete radi uvoľnia, odviaţu a práve prostredníctvom 

tanca zrelaxujú. 

 

Distribúcia 

Naša spoločnosť vyuţíva nepriamu distribúciu, v ktorej vystupuje ako 

sprostredkovateľ. Nakupuje od veľkoobchodníkov a ďalej predáva sluţby konečným 

spotrebiteľom. Naše sluţby sa poskytujú priamo v sídle a zároveň aj v prevádzkarni nášho 

zariadenia. Pre zákazníkov máme nachystané jedálne lístky kde nájdu denné ponuky jedál 

a nápojov a tieţ katalóg plánovaných akcií. 
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Propagácia 

Dôleţitou súčasťou začínajúcej spoločnosti je dobre spracovaná a umiestnená reklama, 

ktorá má preniknúť do povedomia zákazníkov. My budeme informovať verejnosť 

prostredníctvom internetu, kde máme zriadenú webovú stránku, na ktorej nájdu konkrétne 

informácie o našom zariadení. Nájdu tu informácie o našich produktoch, plánovaných 

akciách, cenách... Ďalej vyhotovíme letáky obsahujúce naše produkty, ich ceny a kontakty 

a základné informácie o našej reštaurácii. Ďalej umiestnime inzerát do známeho časopisu 

Metro, ktorý sa publikuje kaţdý deň a poskytuje sa zadarmo, teda zasiahne široký okruh ľudí. 

 

4.2.5. Charakteristika poskytovaných služieb 

 Základné sluţby poskytované našou reštauráciou sú stravovacie sluţby. Zákazníci si 

môţu vybrať zo širokého segmentu jedál a nápojov.  

Obedy             12 : 00 – 14 : 00 

Večere             17 : 00 – 19 : 00 

Počas hore uvedených hodín sa poskytujú jedlá z denného menu, ktorý sa zostavuje na 

kaţdý deň. Pre náročnejších gurmánov a milovníkov jedla máme k dispozícii okrem tohto 

denného menu aj jedálny lístok, kde nájdu vyše 40 jedál vrátane minútok a rôznych špecialít 

našich kuchárov. Tieto jedlá sa podávajú počas celého dňa. Naša kuchyňa sa otvára o 12:00 

a zatvára o 21:00 a v dňoch pondelok a nedeľa je zavretá. 

V našej širokej ponuke nápojov si nájde ten svoj obľúbený kaţdý. Ponúkame rozsiahlu 

škálu čajov, káv, teplých nápojov, miešaných nápojov, rôzne druhy vín a piva a taktieţ 

alkoholu. Počas letných mesiacov poskytujeme aj zmrzlinové poháre, ktoré sú v tomto období 

veľmi obľúbené. Súčasťou sú aj pochutiny, ktoré k nápojom neodmysliteľne patria. 

Zaisťujeme posedenie v príjemnom prostredí, ktoré spĺňa poţiadavky a nároky našich 

návštevníkov. Pokúsime sa ho spríjemniť nielen vhodnými doplnkami a vhodnou hudbou, ale 

tieţ príjemnou obsluhou, ktorá tu bude len pre vás. Usporadúvame diskotéky, ktoré sa 

budeme snaţiť robiť zaujímavo s rôznymi akciami, či uţ na nápoje alebo meniacou sa 

hudbou. Kaţdý týţdeň sa budeme zameriavať na inú hudbu a tak vyhovieme širokému okruhu 

potencionálnych zákazníkov. Parket na tancovanie umiestnime tak, aby neprekáţal 

obsluhujúcemu personálu, ale aby zároveň vyhovoval zákazníkom. Bude dostatočne veľký na 

to, aby mali tancujúci dostatočný priestor na svoje tanečné kreácie a zároveň aby nebol príliš 
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vzdialený od baru, kde sa môţu posilniť nejakým drinkom. Dôleţitou súčasťou zaistenia 

dobrej atmosféry je aj vhodné osvetlenie, ktoré prispôsobíme nášmu zariadeniu. 

 

4.2.6. Vedenie a organizácia 

Jedným zo základov pre fungujúcu a zároveň dobrú reštauráciu je profesionálna, ochotná 

a kvalifikovaná skupina ľudí, ktorí budú vykonávať svoju prácu tak, aby bola efektívna pre 

samotnú spoločnosť a taktieţ splnila očakávania zákazníkov. 

Keďţe sme začínajúca spoločnosť, počet našich zamestnancov sa snaţíme zniţovať tým, 

ţe zapojíme skúsenosti a znalosti zakladateľov a zároveň aj konateľov nášho zariadenia. 

Jeden zo spoločníkov, Jana Šteinigerová, má v kompetencii funkciu prevádzkarky. 

Zodpovedá za plynulý chod prevádzky, za zabezpečovanie personálu a dodávok tovaru, 

vrátane objednávok tovaru. Podieľa sa na rozpracovaní rozpisov striedania zmien, 

spolupracuje so šéfkuchárom pri zostavovaní jedálnych lístkov. Keďţe má vyštudovanú 

Hotelovú školu a má dostatočnú prax v tejto oblasti, vypomáha aj vo funkcii čašníčky a tieţ 

vykonáva funkciu zodpovedného zástupcu. Na preukázanie odbornej kvalifikácie má 

k dispozícii výučný list v odbore kuchár, čašník a tieţ maturitné vysvedčenie zo Zdruţenej 

strednej školy hotelových sluţieb a obchodu.  

Druhý spoločník, ktorým je Michal Červenka, má na zodpovednosti účtovníctvo a všetky 

úradné záleţitosti. Musí tieţ intenzívne sledovať poţiadavky zákazníkov a reagovať na ne a 

starať sa o propagáciu našej spoločnosti. Keďţe v našej ponuke sa nachádzajú aj miešané 

nápoje, urobí si barmanský kurz a bude zastávať funkciu pomocného barmana. 

Naša spoločnosť bude mať 6 zamestnancov zamestnaných na hlavný pracovný pomer. 

Vyberali sme ich na základe ich znalosti a dlhoročnej praxi, sme totiţ presvedčení, ţe práve 

táto kombinácia vedie k úspechu začínajúcej reštaurácie. Budú u nás pracovať dve čašníčky, 

barman, šéfkuchár a dvaja pomocníci šéfkuchára. Počas diskoték budú k dispozícií DJ 

a šatniarka. 
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Čašníčka 

 Zamestnávame dve čašníčky, ktoré budú vykonávať svoju prácu na základe krátkeho 

a dlhého týţdňa. V krátkom týţdni sa robí v utorok, štvrtok a v sobotu a v dlhom týţdni sa 

robí v pondelok, stredu, piatok a v nedeľu. V predĺţenej pracovnej dobe, t.j. počas utorka,  

stredy a štvrtku sa ich pracovná doba končí o 20:00, keď ich strieda prevádzkarka. Pri veľkom 

počte hostí čašníčke vypomáha uţ spomínaná prevádzkarka. 

 V ich pracovnej náplní je obsluha zákazníkov. Sú povinné tieţ udrţiavať čistotu 

a poriadok na pracovisku a v miestach pri styku s hosťami.  

Barman 

 Na tejto pracovnej pozícii máme jedného zamestnanca. Jeho pracovná doba je od 

17:00 kaţdý deň okrem nedele, kedy bude pracovať Michal Červenka, ktorý mu bude zároveň 

aj vypomáhať počas diskoték.  

  V jeho náplni práce je vybavovanie objednávok nápojov, ďalej príprava miešaných 

nápojov, po prípade výpomoc pri obsluhe. 

 Šéfkuchár 

 Pracovná doba tohto zamestnanca je od 09:00 do17:00. Pracovať bude kaţdý deň 

okrem nedele a  pondelka. 

 Jeho pracovná náplň zahrňuje prípravu špecialít a minútok a tieţ obedov a večerí 

z pripravovaného denného menu. 

Pomocníci kuchára 

 Zamestnávame dvoch zamestnancov na tejto pracovnej pozícii, ktorých pracovná doba 

bude vykonávaná v dvoch zmenách a to od 09:00 – 15:00 a od 15:00 – 21:00 od utorka do 

soboty. Zmeny pracovníkov sa budú striedavo meniť kaţdý týţdeň. 

 Majú na starosti prípravu jedál a zmrzlinových pohárov. Vykonávajú pomocné práce 

šéfkuchára. 

DJ 

 Jeho pracovná doba je počas utorka, stredy a štvrtku od 18:00 do záverečnej doby 

v zariadení. 

 Má zabezpečiť príjemnú a zábavnú atmosféru prostredníctvom hudby. Počas diskoték 

spĺňať poţiadavky hostí a akceptovať ich návrhy na hranie piesní podľa ich výberu. DJ 
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disponuje svojou vlastnou hudobnou aparatúrou, čo nám síce zniţuje časové nároky na jej 

obstarávanie, avšak zvyšuje náklady pri mzde tohto pracovníka, ktorý opotrebováva svoj 

vlastný majetok. 

  

 Šatniarka 

 Jej pracovná doba je v dňoch kedy sa uskutočňuje diskotéka od 18:00 do záverečnej 

doby v zariadení.  

 Pracovná náplň šatniarky spočíva vo vyberaní vstupného, ktoré bude vo forme 

konzumného, kontrolovať či hostia prichádzajúci na diskotéku majú 18 rokov a bude prijímať 

a vydávať veci uschovávané do šatne. 

 

 Rátame s tým, ţe začínajúce podnikanie je náročné. Sme si preto vedomí, ţe rozbeh 

bude náročný nielen z finančnej ale aj z časovej stránky. Ako zakladatelia máme veľa 

pracovných povinností avšak dúfame, ţe sa postupom času naše podnikanie rozbehne a my si 

budeme môcť dovoliť zamestnať viac zamestnancov, čo nám poskytne viac voľného času. 
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Organizačná štruktúra 

 

 

 

            

            

                      

 

  

  

  

  

  

  

 

4.2.7. Finančný plán 

 Náklady potrebné na zahájenie činnosti sú financované z vlastného kapitálu, ktorý je 

tvorený z vkladov spoločníkov a to vo výške 500 000 Kč aj z úveru, ktorý sme si museli na 

základe výšky zriaďovacích nákladov zriadiť. 

  Mesačné náklady budeme uhrádzať z dosiahnutých trţieb. To, ţe naša spoločnosť 

bude schopná tieto náklady uhrádzať znázorňujeme prostredníctvom finančného plánu, 

v ktorom sú uvedené ako náklady spoločnosti tak aj predpokladané trţby. [ 7 ] 

Valná hromada 

Konateľ 

Prevádzkarka 

 Jana Šteinigerová 

Konateľ 

Administrátor 

Michal Červenka 

Čašníčka Barman Šéfkuchár 

Pomocník  

kuchára 

Šatniarka       DJ 

Brigádnici 
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 Tab. č. 4.5. Počiatočná rozvaha spoločnosti 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovacie náklady  

 Na zaloţenie našej spoločnosti sme vynaloţili nasledujúce náklady: 

- Ţivnostenský úrad – správny poplatok         1 000 KČ 

- Zápis do OR                                                  5 000 KČ [ 15 ]  

- Poplatok za notárske sluţby                        10 000 KČ 

  

 

 

 

 

 

 

AKTÍVA PASÍVA 

Obeţný majetok   Vlastný kapitál 

Pokladňa                   300 000 KČ Vlastný vklad           500 000 KČ 

Beţný účet                400 000 KČ  

 Cudzie zdroje 

 Úver                           200 000 KČ 

Aktíva celkom          700 000 KČ Pasíva celkom           700 000 KČ 
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Tab. č. 4.6. Zakladateľský rozpočet 

Interiér zariadenia + stavebné úpravy 211 556 

Vybavenie kuchyne 163 500 

Vybavenie baru 32 270 

Vybavenie WC 24 100 

Osvetlenie tanečného priestoru 13 000 

Kancelária prevádzkarky 21 200 

Šatňa 9 000 

Barmanský kurz 2 500 [ 16 ] 

Reklama 12 980 

                                                             Celkové náklady: 490 106 KČ 

  

 V nasledujúcej tabuľke ešte  prikladám reţijné náklady na prvé tri mesiace nášho 

podnikania. Musíme rátať aj s nimi, kým sa postupne naša činnosť nerozbehne a nebudeme 

môcť tento druh nákladov splácať z mesačných trţieb. 

 

Tab. č. 4.7. Reţijné náklady prvých troch mesiacov podnikania 

 

Mesiac marec apríl máj 

Reţijné náklady v KČ 36 500 37 200 38 000 

                                                                                          Celkové náklady: 111 700 KČ 

 

Naše zariadenie disponuje priestorom 160 m
2
. Skladá sa z miestností, ktoré máme 

pomenované ako hlavný salón, ktorý zahŕňa reštauračnú časť, malý salónik, ktorý je 

vyhradený pre fajčiarov a tanečný parket. Bar a kuchyňa sú umiestnené v strede zariadenia 
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aby boli pomerne rovnako ku kaţdej časti zariadenia. Priestor poskytuje maximálne 77 miest 

na sedenie.  

   

 Zoznam jednotlivého zariadenia reštaurácie a potrebného inventáru + ceny prikladám 

v prílohe č.1.  

  

 Celkové zriaďovacie náklady : 

16 000 +490 106 + 111 700 = 617 806 KČ 

 

Mesačné priemerné náklady 

1. Reţijné náklady: 

 

 Tab. č. 4.8. Reţijné náklady 

 

Mesačné náklady v KČ Ročné náklady v KČ 

Nájom                                                 25 000 300 000 

Energia                                                  7 000 84 000 

Plyn                                                        3 000 36 000 

Voda                                                      2 000 24 000 

Internet                                                    300   3 600 

                                                                               Celkové náklady: 447 600 KČ        
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2. Mzdové náklady: 

 

 Tab. č. 4.9. Mzdové náklady 

 

Mesačné náklady v KČ Ročné náklady v KČ 

Prevádzkarka                                        17 000 204 000 

Administrátor                                        17 000 204 000 

Čašníčka                                                 11 000 132 000 

Čašníčka                                                 11 000 132 000 

Barman                                                   12 000 144 000 

Šéfkuchár                                               18 000 216 000 

Pomocník kuchára                                  9 000 108 000 

Pomocník kuchára                                  9 000 108 000 

DJ                                                            18 000 216 000 

Šatniarka                                                  4 800   57 600 

                                                                                 Celkové náklady: 1 521 600 KČ 

 DJ bude platený formou 1 500 KČ za noc. Šatniarka je brigádnička, ktorá bude platená 

na hodinu vo výške 50 KČ. Ostatní pracovníci sú zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere. 

 

 Spolu s mzdovými nákladmi vznikajú náklady vo forme odvodov a to vo výške 35 %, 

čo činí v našom prípade 532 560 KČ ročne. 

 

3. Náklady na nákup materiálu: 

Tento druh nákladov nevieme presne vyčísliť, lebo ich ovplyvňujú viaceré faktory, 

medzi ktoré patrí napr. počet jedálnych objednávok, uvádzajúce a príleţitostné akcie 

jednotlivých dodávateľov napr. podľa objednaného mnoţstva. Podľa našich predpokladaných 
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výpočtov si na náklady na nákup materiálu nechávame mesačne 120 000 KČ = ročne 

1 440 000 KČ. Prvotné zásobovacie náklady sú pomerne vysoké z dôvodu nutnosti 

zálohovania obalov, zahrňujúce sklo, sudy a prepravky. Pri začatí vratného kolobehu 

zálohovania sa tieto náklady zníţia. 

 

4. Náklady na reklamu: 

 Na reklamu sme pri zakladaní vynaloţili isté náklady. Keďţe máme  zriadenú firemnú 

webovú stránku, vznikajú s ňou aj mesačné náklady, ktoré platíme vo výške 200 KČ čo je 

2 400 KČ ročne. 

 

5. Splátky úveru: 

 Z dôvodu vysokých nákladov potrebných na zaloţenie spoločnosti a na zariadenie 

reštaurácie sme si museli vziať úver vo výške 200 000 KČ. Splatnosť úveru sme si určili na 5 

rokov. 

  

 Tab. č. 4.10. Splácanie úveru 

 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

stav úveru 200 000 167 200 131 120 91 775 47 775 0 

splátka 

( úver + úrok) 
0 52 800 52 800 52 800 52 800 52 800 

- splátka úveru 0 32 800 36 080 39 688 43 657 48 023 

- splátka úroku 0 20 000 16 720 13 112 9 143 4 777 

 

 Predchádzajúca tabuľka znázorňuje ročné splátky nášho úveru a zároveň aj úroky za 

jednotlivé roky. Keďţe kaţdá banka stanovuje rozdielne výšky úrokov v závislosti na 
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jednotlivých ţiadateľov o úver, my budeme brať v úvahu priemerný úrok a to vo výške 10% 

úrokovej sadzby. 

 Pri výške úveru 200 000 KČ a pri úrokovej sadzbe 10% zaplatíme po dobu piatich 

rokov sumu vo výške 264 000 KČ. Úver je krytý nehnuteľnosťou zakladateľky Jany 

Šteinigerovej. Súdny znalec ohodnotil túto nehnuteľnosť vo výške 1 500 000 KČ. 

 

 Predpokladané trţby 

Na základe cien našich ponúkaných nápojov, jedál a vstupeniek na diskotéku sme 

určili pribliţné trţby, ktoré očakávame. Na alkoholické a nealkoholické nápoje sme stanovili 

70% predajnú priráţku. Aby sa naša spoločnosť udrţala na trhu, je minimálne potrebný zisk 

v takej výške, ktorý pokryje naše mesačné náklady. Veríme, ţe postupom času si získame 

čoraz viac zákazníkov, čím budeme dosahovať aj vyšší zisk. 

  

 Vstupenka na diskotéku má hodnotu 80 KČ. Sú vytvárané vo forme konzumného, 

kedy hosť za zakúpenú vstupenku získa na výmenu nápoj. V našej ponuke bude vţdy 

nápojová kombinácia jedného alkoholického a nealkoholického nápoja. 

 Systém zakúpenia vstupeniek sme zvolili z toho dôvodu, ţe kaţdý zákazník na 

diskotéke nám zaistí určitú trţbu. Aby však tento systém vyhovoval a neodradil našich 

potencionálnych zákazníkov, sú vo forme konzumného, aby zákazníci dostali za vynaloţené 

peniaze za vstupenku okrem moţnosti si zatancovať aj nápoj. Aby sme mali z toho istý zisk je 

cena nápoja vyjadrená hodnotou vstupenky  vyššia ako pri obvyklej objednávke. 

Predpokladáme, ţe počet predaných vstupeniek a teda počet návštevníkov počas diskoték 

bude okolo 35. Hodnota nápoja pri obvyklej ponuke stojí 50 KČ. Náš čistý zisk je 30 KČ 

z jednej vstupenky.  

Keďţe usporadúvame diskotéky 3 krát do týţdňa, čo je 12 krát do mesiaca, 

predpokladaný mesačná trţba je: 12 x ( 30 x 35 ) = 12 600 KČ.  

  

Ročné trţby zo vstupeniek v KČ 151 200 
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Vo vyhradených hodinách ponúkame obedy z denného menu, ktoré ponúkame za 60 

KČ. Názorný príklad denného menu prikladám ako prílohu č.2. Tvorí ho polievka, hlavné 

jedlo a šalát alebo kompót. Naši hostia si budú môcť vybrať z troch druhov jedál. Polievka je 

vopred určená hlavným kuchárom. Jednotlivé obedy sa menia kaţdý týţdeň. 

  Predpokladáme, ţe kým sa dostane naša reštaurácia do povedomia ľudí a kým 

získame stálych zákazníkov, vydáme počas dňa okolo 20 obedov z denného menu.  

 Tento druh obedov poskytujeme od utorka do piatku. Počet obedov je teda 80 za 

týţdeň, 320 za mesiac, čo vykazuje mesačnú trţbu vo výške 19 200 KČ. 

 

Ročné trţby z denného menu v KČ 230 400 

  

 Podľa uvedeného grafu vyjadrujúceho, ţe obyvatelia Českej republiky najviac holdujú 

pivu, urobíme predpokladané trţby aj na základe tohto nápoja. Keďţe máme aţ dvoch 

dodávateľov a viac druhov piva veríme, ţe si tým zaistíme mnoţstvo zákazníkov, tzv. 

„pivkárov“. Náš odhad vo výčape piva je v mnoţstve 40 denne a počas diskoték 80 denne. 

Cena nášho piva je v priemere 24 KČ.  

 Počet vyčapovaného piva je 400 týţdenne, 1 600 mesačne. Mesačná trţba je 38 400 

KČ. 

  

V našom jedálnom lístku sa nachádza viac ako 40 druhov jedál ponúkaných ako 

minútky a špeciality šéfkuchára. Rátame s tým, ţe tieto jedlá pôjdu na odbyt menej ako denné 

menu a to z dôvodu ich ceny, ktorá je síce vyššia, ale primeraná ich lahodnej a netradičnej 

chuti. Keďţe naša cieľová skupina sú aj študenti, vieme, ţe dajú prednosť lacnejším jedlám. 

Avšak veríme, ţe nás navštívia aj ľudia z okolia a vyskúšajú tento druh jedál. 

Ročné trţby z piva v KČ 460 800 
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 Predpokladaný počet objednávok minútok a špecialít je 10 za deň, teda 50 týţdenne, 

200 mesačne. Priemerná cena je 100 KČ, čo mesačne vykazuje 20 000 KČ. 

 

Ročné trţby z jedál z jedálneho lístku v KČ 240 000 

 

Medzi obľúbený alkoholický nápoj patrí samozrejme aj víno. V našej ponuke máme 

viac druhov vína. Ide o nápoj, ktorý preferujú najmä ţeny. Podľa našich predpokladov sa 

u nás spotrebuje cez deň okolo 3 litre vína. Počas diskoték sa spotreba určite zvýši. Podľa 

nášho odhadu na 8 litrov. Cena za jeden deciliter bieleho vína je 16 KČ a cena červeného 18 

KČ. Trţby rátame z priemeru – 17 KČ. Počas diskoték to tvorí 16 320 KČ a počas dní so 

skrátenou otváracou dobou 8 160 KČ. Spolu nám to vykazuje trţbu vo výške 24 480 KČ 

mesačne. 

 

Ročné trţby z predaja vína v KČ 293 760 

 

Uviedli sme predstavy o niektorých poloţkách tvoriacich  naše trţby na začiatku nášho 

podnikania. Pri celkových trţbách zahrňujeme aj dopyt po večerách a  širokom sortimente 

nealkoholických a alkoholických nápojov, miešaných nápojov, zmrzlinových pohárov, káv, 

čajov, kakaa a pochutín vhodných k nápojom.  

Reštauráciu otvárame v mesiaci marec v roku 2010. Počet našich zákazníkov, 

konkrétne študentov,  počas leta klesne. Avšak mnoţstvo študentov je ubytovaných aj počas 

leta na internátoch z dôvodu vykonávania práce či brigády v okolí Ostravy. Zníţenie počtu 

našich potencionálnych zákazníkov - čo spôsobí zníţenie trţieb, vyrovná zvýšený dopyt počas 

teplých mesiacov po pive, nápojoch a zmrzlinových pohároch.  

Veríme, ţe ľudia, ktorí nás navštívia a ochutnajú naše chutné jedlá z kvalitných 

a čerstvých surovín sa k nám budú vracať a budú nás odporúčať svojim blízkym a známym. 
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 V prílohe č. 18 uvádzam graficky znázornený vývoj predpokladaných  trţieb 

z podnikateľskej činnosti spoločnosti Pohoda, s.r.o. v priebehu prvých troch rokov. 

 

 Graf č. 4.3. znázorňuje predpokladané trţby počas prvého roku podnikania. Hoci naša 

spoločnosť vznikla 21.2.2010 predpokladáme, ţe svoju podnikateľskú činnosť, začne 

prevádzkovať pribliţne v druhom týţdni mesiaca marec. Z toho dôvodu sú znázornené trţby 

v tomto mesiaci výrazne niţšie ako trţby v nasledujúcich mesiacoch. Trţby sa budú vyvíjať 

miernym tempom, aţ v mesiaci júl a august dôjde k ich určitému navýšeniu. Je to z dôvodu 

letných mesiacov, kedy odhadujeme zvýšený dopyt po nápojoch a zmrzlinových pohároch. 

Určité zvýšenie trţieb očakávame tieţ v mesiaci september, kedy študenti prichádzajú po 

prázdninách na internát a tak návštevnosť našich diskoték sa zvyšuje. 

 Graf č. 4.4. znázorňuje predpokladané trţby v druhom roku podnikateľskej činnosti 

spoločnosti Pohoda, s.r.o. Výrazne zníţenie trţieb v mesiaci január je odôvodnené, v rámci 

návštevnosti ľudí z okolia, mesiacom po Vianočných sviatkoch, v ktorom ľudia vynakladajú 

väčšie peňaţné prostriedky v porovnaní s inými mesiacmi v roku. Myslíme si, ţe po tomto 

období ľudia menej navštevujú zariadenia poskytujúce verejné stravovanie. Z hľadiska 

študentov a návštevnosti nášho zariadenia kvôli zábave na diskotékach, vidíme zníţenie trţieb 

v dôsledku skúškového obdobia, kedy študenti tieto zariadenia navštevujú v niţšom počte. 

Vývoj trţieb v ostatných mesiacoch je podmienený skutočnosťami spomínanými pri grafe č. 

4.3.  

 V grafe č. 4. 5. sú znázornené  predpokladané trţby v treťom roku podnikania 

spoločnosti. V mesiaci január je viditeľný  zrejmý pokles trţieb z dôvodu uvedeného v grafe 

č. 4.3. Avšak v porovnaní s trţbami v druhom roku podnikania sú vyššie. Predpokladáme, ţe 

postupom času sa trţby budú zvyšovať tým, ţe sa dostaneme do povedomia ľudí, a ţe si 

vytvoríme stálu klientelu. Na druhej strane si myslíme, ţe poklesy v jednotlivých mesiacoch 

z dôvodov vyššie uvedených sa nezmenia ani po dlhšom čase vykonávania našej 

podnikateľskej činnosti. Je to spôsobené tým, ţe ľudia majú isté zvyklosti a povinnosti, ktoré 

nezmenia a nezanedbávajú ani v prípade usporadúvania rôznych akcií v  ich obľúbenom 

zariadení.  
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Tab. č. 4.11. Ročný Cash flow v období od 2010 – 2012 v KČ 

Cash flow 2010 2011 2012 

Počiatočný stav 200 000 190 034 261 407 

Príjmy 4 552 000 4 572 000 5 442 000 

Vklady spoločníkov 500 000 0 0 

Trţby 4 052 000 4 572 000 5 442 000 

Výdaje 4 561 966 4 500 627 5 331 795 

Zriaďovacie výdaje 617 806 0 0 

Reţijné výdaje 450 000 505 000 585 000 

Mzdové výdaje 2 054 160 2 222 000 2 578 000 

Výdaje za nákup 

materiálu 
1 440 000 1 662 820 2 085 000 

Splátka úveru 0 52 800 52 800 

Splátka úroku 0 20 000 16 720 

Daň 0 38 007 14 275 

Čistý finančný tok 190 034 71 373 110 205 

Konečný stav 190 034 261 407 371 612 

  

 Tab. č. 4.11. znázorňuje počiatočné a konečné stavy finančných tokov. Počiatočný 

stav v roku 2010 zahŕňa úver vo výške 200 000 KČ, ktorý si spoločnosť musela vziať 

z dôvodu vysokých zriaďovacích nákladov. Do poloţky príjmov v prvom roku  sme okrem 

predpokladaných trţieb zahrnuli aj vklady spoločníkov vo výške 500 000 KČ. Pri splátke 

úveru a úroku v prvom roku je suma 0, z dôvodu poţiadania o odloţenú splátku. 

V nasledujúcich rokoch sa uţ úver spolu s úrokom pravidelne platí. Splatnosť úveru máme na 

5 rokov. Daň v prvom roku neplatíme, zaplatíme ju aţ v nasledujúcom roku, po určitej dobe 

uskutočňovania podnikateľskej činnosti. V roku 2011 a 2012 postupujeme pri znázorňovaní 

výdajov podobne ako v prvom roku, avšak zriaďovacie výdaje sú uvedené v sume 0. Je to 

z toho dôvodu, ţe tieto výdaje  sa vynaloţili jednorázovo a nejde o pravidelné mesačné výdaje  
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ako v ostatných prípadoch. Mzdové výdaje sa zvyšujú. Plánujeme v druhom  roku zvyšovať 

mzdy našim zamestnancom a v treťom roku prijímať nových zamestnancov. So zvýšeným 

dopytom po našich sluţbách je zrejmý aj zvýšený výdaj na réţiu a nákup materiálu, čo 

znázorňujú zvyšujúce sa reţijné výdaje a výdaje na nákup materiálu v nasledujúcich rokoch. 

Výdaje  na reklamu sú zahrnuté v reţijných výdajoch. Trţby a ich postupné zvyšovanie som 

uviedla v predchádzajúcom texte.  

 

 Tab. č. 4.12. Výkaz zisku a strát v rokoch 2010 - 2012 (v Kč) 

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 

Celkové trţby 4 052 000 4 572 000 5 442 000 

Celkové náklady 4 561 966 4 409 820 5 264 720 

zriaďovacie náklady 617 806 0 0 

reţijné náklady 450 000 505 000 585 000 

mzdové náklady 2 054 160 2 222 000 2 578 000 

náklady za nákup materiálu 1 440 000 1 662 820 2 085 000 

splátky úroku 0 20 000 16 720 

Hospodársky výsledok pred zdanením - 509 966 162 180 177 280 

daň z príjmu PO 0 32 436 35 456 

Hospodársky výsledok po zdanení - 509 966 129 744 141 824 

 

 Tab. č. 4.12. znázorňuje hospodárske výsledky spoločnosti za jednotlivé roky. Je 

zrejmé, ţe v prvom roku vykazuje spoločnosť stratu. Je to spôsobené vysokými nákladmi, 

ktoré nie sme schopní uhrádzať trţbami dosiahnutými za rok 2010. Isté druhy nákladov 

splácame z vkladov spoločníkov a z úveru, ktorý sme si poriadili, čo v tabuľke nie je 

zahrnuté. V roku 2011 je naša spoločnosť uţ zisková. Náklady sa zníţili o poloţku 

zriaďovacie náklady a zvýšili o daň, ktorú sme v prvom roku neplatili. Zároveň postupom 

času sa tieţ splátky úrokov v úveru zniţujú. Hoci sa jednotlivé náklady v nasledujúcich 

rokoch  zvyšujú, na základe zvyšujúcich sa trţieb sme tieto náklady uţ schopní uhrádzať a tak 

vykazovať zisk.  
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4.2.8. Analýza rizík 

 Naša spoločnosť môţe byť vystavená veľkému mnoţstvu rizík. Pohoda, s.r.o. čelí 

veľkej konkurencii, preto najväčším je trhové riziko. Musíme byť natoľko originálni, aby sme 

boli úspešní a zvládli si udrţať postavenie na trhu.  

 Druhé, čo môţe spôsobiť našej spoločnosti problémy je, ţe mnoţstvo zákazníkov, 

s ktorými rátame v našich budúcich plánoch bude niţší. To samozrejme zníţi naše 

predpokladané trţby, ktoré potrebujeme na uhrádzanie vynakladaných výdajov. V tomto 

prípade by sme museli buď zníţiť ceny našich ponúkaných produktov alebo napr. rozšíriť 

balík našich sluţieb, aby sme získali väčší počet zákazníkov. 

 Ďalším rizikom môţe byť zvyšovanie cien našich dodávateľov, alebo zvýšenie 

spotrebnej dane u alkoholu, kedy by sme museli aj my zvýšiť ceny, čo by pravdepodobne 

viedlo k zníţeniu dopytu. 

 Dôleţitá je aj dobrá a profesionálna práca našich zamestnancov. Práve usmievavá 

a ochotná obsluha a kuchár pripravujúci naozaj chutné jedlá nám zaisťuje opakovanú 

návštevnosť hostí. Taktieţ vyhovujúcim prostredím a hudbou si získavame stálych hostí. 

Preto za riziko môţeme povaţovať aj nedostatočne profesionálnu prácu, poprípade 

nevyhovujúce prostredie, v ktorom sa zákazník nebude cítiť dostatočne príjemne a radšej 

v budúcnosti navštívi iné zariadenie.   

 Naša spoločnosť je vystavená naozaj mnohým rizikám. My sme tu práve preto, aby 

sme sa ich snaţili predísť a v prípade tých, ktorým sa predísť nedá, navrhovali správne 

metódy, ako ich úplne odstrániť alebo aspoň eliminovať.   

 

4.2.9. Zhrnutie 

 Z nášho uvedeného podnikateľského plánu predpokladáme, ţe naša reštaurácia by si 

mala nájsť svoje miesto na trhu. Hoci je v Ostrave veľká konkurencia, myslíme, ţe svojou 

širokou ponukou jedál a nápojov, rôznych akcií a vhodným umiestnením sme dobre zaistení, 

aby sme im konkurovali.  

 V prvom roku plánujeme zariadiť našu reštauráciu, získať pevnú dodávateľskú sieť, 

vytvoriť si dobré meno na trhu a postupne stálu zákaznícku klientelu. 
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 Z finančného plánu je zjavné, ţe v prvom roku sme s našou podnikateľskou činnosťou 

v oblastí financií stratoví. Ide najmä o obdobie prvých dvoch mesiacoch, kedy vynakladáme 

najväčší objem finančných prostriedkov. Súvisí to s jednorazovými nákladmi vynaloţenými 

na zahájenie činnosti, teda na zariadenie a prvotné zásoby. V nasledujúcich mesiacoch sa 

náklady o tieto čiastky zníţia. U zásob je to spôsobené nastavajúcim kolobehom zálohovania.  

 Na druhej strane sa budeme snaţiť získať určitú podporu, ktorá sa poskytuje 

začínajúcim podnikateľom. Jednotlivé druhy moţných podpor sú uvedené v teoretickej časti 

bakalárskej práce. 

 Z výkazu zisku a strát je viditeľné, ţe kaţdým rokom sa náš hospodársky výsledok 

zlepšuje, dostáva do vyšších kladnejších hodnôt. Tieto hodnoty spôsobuje zvýšený počet 

zákazníkov a teda aj vyššie trţby. Je tieţ zrejmé zvyšovanie jednotlivých nákladov. Zvýšený 

počet zákazníkov vyţaduje zvýšené reţijné náklady a náklady na nákup materiálu. V druhom 

roku podnikania plánujeme zvýšiť našim zamestnancom mzdy a v treťom roku máme v pláne 

zvýšiť počet zamestnancov a tak zakladateľov odbremeniť od istých funkcií. Preto sa aj 

medziročné mzdové náklady zvyšujú. 

 V konečnom dôsledku sa nám zisk postupne zvyšuje, čo dokazuje, ţe naša reštaurácia 

by nemala mať nejaké väčšie problémy s rozbiehaním podnikateľskej činnosti. 

 Jednou z našich najväčších výhod sú ceny. V porovnaní s našou najbliţšou 

konkurenciu máme niţšie ceny, ktoré určite prilákajú zákazníkov. Naša ponuka 

najobľúbenejšieho českého nápoja - piva je v porovnaní s konkurenciou širšia, čo je pre nás 

druhou výhodou.  

 Náš úspech vidíme na základe poskytovania kvalitných sluţieb prostredníctvom 

kvalifikovaného personálu a čerstvých surovín.   
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5. Záver 

  

Cieľom mojej bakalárskej práce, okrem poskytnutia základných teoretických 

informácií o malých a stredných podnikoch, bolo vypracovanie podnikateľského plánu pre 

moju fiktívnu spoločnosť. Konkrétne si zakladám reštauráciu spojenú s usporadúvaním 

diskoték. Uţ od strednej školy, tým ţe som vyštudovala Hotelovú akadémiu, sa pohybujem 

v oblasti poskytovania stravovacích sluţieb a popri štúdiu na vysokej škole v tejto oblasti aj 

pracujem. Hoci si myslím, ţe vo verejnom stravovaní , ktoré som zvolila ako predmet môjho 

podnikania sa celkom vyznám, so zaloţením spoločnosti skúsenosti nemám. Uţ ako som 

spomínala, v budúcnosti si  chcem zaloţiť spoločnosť, preto som si vybrala túto tému. Som si 

istá, ţe touto cestou získam aj ja nejaké znalosti o zakladaní spoločnosti a tieţ poskytnem istý 

návod pre potencionálnych začínajúcich podnikateľov. 

 Stravovacie sluţby spojené s moţnosťou zábavy sú v tejto uponáhľanej dobe veľmi 

preferované. Na druhej strane sa na trhu nachádza veľká konkurencia, ktorej naša spoločnosť 

musí čeliť. Základ pre úspešný boj s konkurenciou vidíme ako v kvalite sluţieb 

a poskytovaného sortimentu tak aj v originalite, ktorou sa musí spoločnosť preukazovať.  

 Pre spoločnosť som  zvolila právnu formu právnickej osoby, konkrétne spoločnosť 

s ručením obmedzeným. Je zrejmé, ţe pri zakladaní spoločnosti s touto právnou formou je 

nutné mať základné informácie a disponovať znalosťami najmä v právnej oblasti. 

 Mojou najväčšou obavou bolo udrţanie spoločnosti z finančného hľadiska. Hoci 

v prvom roku vykazuje stratu je zrejmé, ţe postupom času sa spoločnosť vzchopí a bude 

vykazovať zisk. Túto stratu budeme uhrádzať z počiatočných vkladov a úveru, ktorý sme si 

museli zriadiť na základe vysokých vstupných nákladov. Zakladateľský rozpočet vykazuje, ţe 

najväčší počet finančných prostriedkov vyţaduje jednotlivé zariadenie reštaurácie. Práve 

vhodne a poctivo zariadené prostredie priláka našich potencionálnych zákazníkov a zabezpečí 

ich opakovanú návštevnosť. Postupom času si naša reštaurácia vytvára stálu zákaznícku 

klientelu, ktorá prispieva k jej efektívnemu vývoji. 

 Súčasťou mojej práce sú aj prílohy, ktoré sa skladajú z jednotlivých formulárov 

a dokumentov, potrebných pre zaloţenie spoločnosti. Dúfam, ţe obsah mojej práce je 

zrozumiteľný a tak dáva ucelený a prehľadný obraz o téme, ktorú som si vybrala. 
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Zoznam skratiek 
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PO – právnická osoba 

resp. – respektíve 

t.j. – to je 
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ŢU – Ţivnostenský úrad 
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