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Anotace bakalářské práce 

SIKORA, T. Podnikatelský záměr, principy fungování a řízení podniku včetně návrhu 

dalšího rozvoje, varianty řešení podnikatelské činnosti. Ostrava: Katedra mechanické 

technologie, Strojní fakulta VŠB – TU Ostrava, 2010, 68 s. Bakalářská práce, vedoucí 

Gregušová, M. 

Předmětem této bakalářské práce je rozpracování konkrétního podnikatelského záměru 

do podoby podnikatelského plánu. Teoretická část je věnována teoretickému přístupu 

k problematice podnikatelského záměru a charakteristice jednotlivých právních forem 

podnikání. Následuje praktická část, ve které jsem navrhl a zpracoval konkrétní 

podnikatelský záměr se zaměřením na zámečnickou činnost. 

 

 Annotation thesis 

Sikora, T. Business Plan, the principles of operating and managing establishments 

including the further development of the proposal, alternatives of solving with business 

procedures. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Faculty of Mechanical 

Engineering, VŠB - TU Ostrava, 2010, p. 68. Thesis, Supervisor Gregušová, M. 

The subject of this thesis is to elaborate the specific business aim into a business plan. 

The theoretical part focuses on the theoretical approach to the business plan and the 

characteristics of different legal forms of business. Following practical part in which I 

proposed and worked out a specific business plan focusing on the locksmith. 
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Seznam použitých zkratek 

CPM – ( Critical Path Metod ) Metoda kritické cesty 

DPH – daň z přidané hodnoty 

FO – fyzická osoba 

HV – hospodářský výsledek 

ISO –(International Organitaztin for Standarditation)  Mezinárodní org. pro normalizaci 

M – majitel 

OR – obchodní rejstřík 

PO – právnická osoba 

S – student 

SOŠ – Střední odborná škola 

SOU – Střední odborné učiliště 

cm3 – jednotka objemu patřící do soustavy SI (centimetr krychlový v souvislosti  

          s objemem válců motoru) 

soc. p. – sociální pojištění 

zdr. p. – zdravotní pojištění
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1 Úvod 

Podnikatelský záměr je dobrým startem pro každé podnikání. Jeho precizní zpracování 

usnadní budoucímu podnikateli mnoho úskalí, které se v průběhu podnikaní mohou 

vyskytnout.  

Podnikatelský záměr se může pojmout různě. Využívá se nejen v počátcích podnikání, 

ale i jako nový marketingový plán již stávajícího podniku. Já se rozhodl, pro první variantu 

tzn. založení nového podniku. Obor zámečnictví, ve kterém bych chtěl podnikat, patří mezi 

řemeslné živnosti, pro které platí zákonem daná délka praxe, kterou v současnosti nemám 

splněnou, a tudíž budu mít zodpovědného zástupce mé podnikatelské činnosti. 

Při studiu na střední a vysoké škole jsem se mimo jiné věnoval brigádě v zámečnictví, 

kde jsem získával praktické zkušenosti a poznatky. Viděl jsem, jak je náročné a mnohdy 

složité vést firmu či organizovat práci. V mnoha případech jsem viděl nedostatky v řízení, 

organizovaní práce nebo v udělování pravomocí v řízení udělené práce. Slyšel jsem mnoho 

stížností, ale mnohdy i dobré nápady, které by vedly k usnadnění práce a tím i ke snížení 

nákladů. Tyto nápady většinou nebyly zrealizovány a to většinou z důvodů již zmiňované 

špatné organizace. Jednou ze základních marketingových chyb bylo i opomíjení reklamy, 

kterou by na sebe organizace upozornila a dostala se tak do podvědomí širší veřejnosti. 

Tyto nedostatky se vyskytují v mnoha organizacích a právě těchto nedostatků bych 

chtěl využít ve svůj prospěch.  

Při podnikání bych chtěl využívat studentů z učebních oborů ze středních škol, kterým 

bych nabízel praxi. Tato nabídka je výhodná jak pro mne (snížení nákladů), tak i pro školu. 

Prostřednictvím praxe poskytované studentům si mohu vyškolit pracovníky, které mohu 

později zaměstnat. 

Tato bakalářská práce, respektive podnikatelský záměr by se měl stát jakýmsi 

návodem nebo strategií pro budoucí podnikání. Dodržením postupu a strategie, který je 

uveden v praktické části by se mělo docílit rozvoje firmy a tím i navýšení pracovní 

nabídky, který je také nesporným cílem této bakalářské práce. 
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2 Definice podnikatelského záměru 

V každé literatuře je tento pojem definován jinak. Neexistuje přesná definice. Z mnoha 

přečtených literatur jsem usoudil a poskládal vlastní definici, která zní takto: 

Podnikatelský plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých aspektů 

podnikání, jako jsou například: cíle podnikatele, financování, rizikové faktory, silné a slabé 

stránky konkurence či strategii vedoucí k dosažení stanovených cílů. Pomáhá lépe se 

orientovat jak v začátcích, tak v průběhu podnikání. Existují různé varianty vypracování 

podnikatelského záměru, záleží tedy na podnikateli, pro jakou fázi svého podnikání chce 

podnikatel svůj záměr vytvořit a následně jakou formou bude svůj podnikatelský plán 

plnit. 

2.1 Obsah a požadavky na podnikatelský záměr 

Požadavky na podnikatelský záměr  

Podnikatelský záměr bývá často používán jako podklad pro získání potřebné půjčky od 

bank nebo k přesvědčení budoucích partnerů k navázání vzájemné spolupráce, proto by 

měl podnikatelský záměr splňovat určité základní požadavky, které jsou následující: být 

stručný a přehledný, být realistický, měl by demonstrovat výhody produktu či služby, 

upozornit na konkurenční výhody a silné stránky projektu a v neposlední řadě by neměl 

zakrývat slabá místa a rizika projektu.  

Obsah podnikatelského záměru  

Podoba podnikatelského záměru se může lišit od velikosti firmy, místa podnikaní, 

velikosti konkurence, avšak základní rysy by měly vypadat takto: 

� popis podnikatelského záměru (základní informace o podniku, oboru podnikání, 

popis nabízených výrobků a služeb, konkurence, dodavatelé, zákazníci), 

� ekonomické propočty (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výnosy a náklady, výkaz o 

peněžních tocích, zdroje financování, majetek podniku), 

� přílohy (dokumentace faktů uvedených v podnikatelském plánu). 
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Podrobnější struktura může byt následující: 
 

� základní informace o podniku, 

� analýza trhu a konkurence, 

� marketingový mix, 

� výroba, 

� personalistika, 

� strategie dalšího rozvoje, 

� ekonomické propočty, financování záměru, 

� přílohy. 

Touto strukturou se budu zabývat podrobněji níže (viz kapitola 2.1.1 až 2.1.7) a použiji 

ji i v experimentální části. 

2.1.1 Základní informace o podniku 

Mezi základní informace, které by měl obsahovat každý podnikatelský záměr, patří: 

� předmět činnosti: činnost by měla být taková, pro kterou máme předpoklady a o 

kterou by budoucí zákazníci měli zájem, 

� místo podnikaní, 

� právní forma podnikaní (viz kapitola 2.2). 

2.1.2 Analýza trhu a konkurence 

Pomocí analýz můžeme zjistit, na co by se měl budoucí podnikatel soustředit, kde jsou 

jeho příležitosti uspět a v čem by se měl naopak zlepšit. K tomu, abychom mohli provést 

kvalitní analýzu, musíme mít aktuální a přesné informace. Prameny, ze kterých můžeme 

čerpat, mohou být například dotazníky, webové stránky, statistiky, atd.. 
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SWOT analýza 

Je metoda, pomocí, které je možno identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem apod.     

S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo 

nové příležitosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. [4] 

 

 

Obrázek 1 - SWOT analýza [8] 

 

1) Analýza vnitřní situace – SW (S - Strenghts, W - Weaknesses ) 

mikroekonomika  

� Je analýza prostředí, kterou podnikatel může ovlivnit. Jde o analýzu na jednotlivých 

podnikových útvarech a odděleních, analýza dodavatelů, zákazníků a konkurence. 

Z těchto získaných informací firma vyvodí silné a slabé stránky. 

2) Analýza vnější situace – OT (O - Opportunities, T - Threats)  

 makroekonomika 

� Je analýza prostředí, které podnikatel nemůže ovlivnit: státní politiky, ekonomické 

zásahy (kurzy měn, úrokové míry), legislativy, ekologie, sociální a kulturní 

prostředí. Z těchto informací firma určí příležitosti a hrozby. 
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Z celkové SWOT analýzy se stanoví podnikatelská pozice firmy. Hrozby a slabé 

stránky se firma snaží eliminovat a příležitosti a silné stránky se snaží naopak využít ve 

svůj prospěch, čímž získá konkurenční výhodu. 

Analýza konkurence 

Analýza konkurence je pro podnik stejně důležitá, jako analýza potřeb zákazníka. 

Umožňuje mu odhadnout tržní šance, hrozby od konkurenčního podniku, ke kterým 

můžeme zvolit odpovídající opatření či postup. 

Důležité jsou 3 otázky: 

� Do jaké konkurence vstupuje daný podnik? 

� Kdo je konkurent, jaká je jeho síla a strategie, jakých marketingových nástrojů 

využívá? 

� V čem jsou jeho slabiny? 

2.1.3 Marketingový mix 

Je systém nástrojů a metod, kterými se podnikatel snaží uspokojit požadavky a potřeby 

zákazníka a dosáhnout jimi své vytyčené cíle. Nástroje jsou uspořádány do čtyř         

skupin - produkt, cena, propagace, místo. 

Produkt  neoznačuje samotný výrobek nebo službu, ale také sortiment, kvalitu, design, 

image výrobce, značku, záruky, služby, obal a další faktory. [5] 

Cena je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt nebo služba prodává. 

Zahrnuje i slevy, termíny a podmínky placení. [5] 

Propagace říká, jak se kupující o výrobku dozví (reklama, osobní prodej, podpora 

prodeje). [5] 
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Místo uvádí, kde a jakým způsobem se bude produkt prodávat, včetně distribučních 

cest, dostupnosti distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. [5] 

 

 

Obrázek 2 - Marketingový mix 

2.1.4 Výroba 

Je jeden z rozhodných činitelů v existenci a konkurenceschopnosti podniku. Ve výrobě 

se rozhoduje o výši nákladů na výrobek a následné včasné distribuci. Správné rozvržení a 

naplánování pracovních úkonů nám dává přehled jednotlivých operací a celkový čas na 

provedení práce. Znalost některých metod na určení délky trvání provedení práce, nám 

může ukázat i kritickou cestu, která poukáže na sled operací, na které si máme dávat pozor. 

Jednou z těchto metod je metoda CPM, která patří mezi síťové analýzy pracovních 

procesů. 
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Výroba je proces, při kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. Přeměna 

(transformace) vyžaduje pracovní síly, investiční majetek, popřípadě další vstupy (stroje, 

zařízení, budovy, přípravky, počítače a oběžný majetek).[6] 

Typy výroby: 

� Kusová výroba produkuje velké množství různých druhů výrobků v jednotlivých 

kusech, nebo v malých množstvích (viz Graf 1). Opakuje se nepravidelně, proto na 

výrobu je potřeba velká univerzálnost strojů a vysoká kvalifikace pracovníků. 

Vyrábí se na zakázku, v mnoha případech jde o technicky složité výrobky. [7] 

� Sériová výroba je charakteristická produkcí většího či menšího počtu výrobků 

stejného druhu (viz Graf 1). Výrobky, které se zadávají do výroby, se nazývají 

výrobní dávky (série) a jejich výroba se obvykle opakuje s určitou pravidelností. [7] 

� Hromadná výroba je charakterizována výrobou jen jednoho nebo několika málo 

druhů výrobků ve velkém množství (viz Graf 1). Je typická vysokou mírou 

opakovatelnosti. Používají jednoúčelové stroje velké výkonnosti, jednotlivá 

pracoviště jsou vysoce specializovaná. Pracovníci ve výrobě obvykle nemusí mít 

vysokou kvalifikaci jako pracovníci v kusové výrobě. [7] 

 

 

Graf 1 - Charakteristika typů výroby [7] 
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2.1.5 Personalistika 

Je proces, ve kterém se přijímá rozhodnutí v oblasti zaměstnaneckých vztahů. A proto 

podnikatel musí mít jasné představy o záměrech firmy. Náklady na zaměstnance (sociální a 

zdravotní pojištění) jsou vysoké, proto je někdy výhodné uvažovat o alternativních 

zaměstnaneckých vztazích, jako nabídnutí práce na živnostenský list, či zaměstnávat 

brigádně studenty nebo osoby se zdravotním postižením, či důchodce. 

2.1.6 Strategie dalšího rozvoje firmy 

Každý podnikatel by se měl snažit dosáhnout lepších výsledků, rozšiřovat svou 

působnost podnikání i do dalších regionů, zvyšovat svůj sortiment výrobků či služeb, 

zvětšovat svůj základní kapitál a zaměstnávat školené a vzdělané zaměstnance. 

 

 

Obrázek 3 - Základní strategický plánovací model [9] 

 

Důležitým prvkem strategie je plán, který by měl směřovat k vytyčenému cíli. 

Plán řeší 2 základní otázky: 

� Čeho chce podnik dosáhnout (cíl)? 

� Jak se toho má dosáhnout (způsob dosažení cíle)? 

K dosažení vytyčeného cíle by si měl podnikatel stanovit více strategických postupů a 

z nich vybrat ten nejlepší, avšak stále ho přizpůsobovat měnícím se podmínkám. 
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2.1.7 Ekonomické propočty a financování záměru 

Veškerá činnost podniku má dvě stránky a to stránku aktiv a pasiv, které jsou 

zaznamenány v tzv. účetní rozvaze. Aktiva  je majetek podniku uspořádaný podle složení. 

Zejména tam patří peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. Pasiva 

je majetek uspořádaný podle toho, z jakých finančních zdrojů byl pořízen. Je, tam zahrnut 

vlastní kapitál podnikatele, úvěry a závazky. 

2.1.7.1 Kalkulace výnosů a nákladů, Cash- flow, daně 

A. Náklady 

Jsou to účelně vynaložené prostředky na práci při zhotovení výrobků nebo provedení 

činností. Na začátku je nutné počítat s administrativními náklady souvisejícími se 

založením podniku (zápis do OR, notářské poplatky, vystavení živnostenského listu nebo 

koncesní listiny, propagace zahájení činnosti). V průběhu podnikatelské činnosti je nutno 

počítat s provozními náklady (materiálové, mzdové, energetické, nájemné, atd.). 

Rozdělení nákladů: 

� fixní náklady – nezávislé na objemu výroby, nemění se při výpočtu na jednici, 

� variabilní – závislé na objemu výroby, 

� celkové – součet fixních a variabilních nákladů. 
 

 

Graf 2 - Náklady 

B. Výnosy 

Je to odhad celkových tržeb alespoň na tři roky dopředu, kdy můžeme zaznamenat 

předpokládaný zvrat, kdy výnosy převýší náklady. 
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C. Cash- flow 

Jsou to předpokládané příjmy a výdaje vyjádřené v penězích v horizontu alespoň tří 

let, jako tomu bylo i u výnosů. Určuje nám viditelnou kvalitu podnikatelského záměru 

vyjádřenou v číslech. 

D. Daně 

Daněmi a povinnostmi spojenými s jejich odvodem by se měl podnikatel začít zabývat 

již ve chvíli, kdy se rozhoduje o právní formě podnikání. Každá forma má svá daňová 

specifika tzn. výše zdanění, typ daní, povinné registrace apod.. [1] 

 

 

Obrázek 4 - Schéma placení daní 
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2.1.7.2 Financování při založení podniku 

Při založení podniku, musí podnikatel vynaložit značný objem peněžních prostředků, 

které jsou spojeny se založením, provozem a vybavením podniku. V dnešní době velké 

konkurence a ekonomické recese, si tuto stránku podnikání budoucí podnikatel musí dobře 

promyslet, tzn., z čeho bude financovat a na co finanční prostředky použije. Na výběr má 

z několika možností. 

Financování z vlastních prostředků 

Touto cestou může podnikatel jít v určitých druzích podnikání, kde nejsou velké 

počáteční náklady na provoz, na pracovní pomůcky a nářadí. Toto financování je výhodné 

z hlediska případného neúspěchu. 

Financování z cizích zdrojů  

a) Úvěr  

Cenou za poskytnutý bankovní úvěr je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním. 

Cenu ovlivňuje zejména bonita klienta a doba splatnosti kapitálu. [1] Při použití úvěru 

vzniká podnikateli daňový efekt tím, že úroky z úvěrů jsou daňově uznatelným nákladem a 

snižují daňový základ. Podmínkou daňového efektu je kladný výsledek hospodaření. 

Poskytnutí úvěru je na základě žádosti, kde musí byt přiloženy dokumenty, které jsou 

vyžadovány (podnikatelský plán, účetní výkazy). Za poskytnutí úvěru je požadováno 

ručení oběžným nebo svým majetkem popřípadě podepsání směnky. [1] 

b) Tiché společenství 

Tiché společenství upravuje obchodní zákoník. Smlouvou o tichém společenství 

nevzniká nový právní subjekt, proto se nezapisuje do obchodního rejstříku. Tichým 

společníkem může byt FO i PO. Podnikatel se zavazuje z čistého zisku sníženého o vklad 

do rezervního fondu platit tichému společníkovi podíl na zisku. Ve smlouvě o tichém 

společenství musí být dohodnutý stejný rozsah účasti tichého společníka na ztrátě a zisku. 

Tichý společník nezasahuje do řízení a vedení, může ale nahlížet do účetních záznamů 

týkajících se podnikání. Tichý společník může požadovat vrácení svého vkladu. [3] 
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c) Investor jako společník 

Před tím, než se budoucí podnikatel rozhodne oslovit nějakého investora, měl by si 

položit otázku, zda je jeho projekt či podnikaní zajímavé pro budoucího investora. Pro 

každého investora je rozhodující jakou návratnost bude mít jeho investice, respektive jak 

se zhodnotí jeho vložené prostředky. Každého investora bezesporu dále zajímá personální 

potenciál (tzn. vystupování na veřejnosti, houževnatost, schopnost rychlé reakce a 

vytváření rychlého řešení na vzniklé problémy), tržní potenciál (zájem zákazníka o 

nabízené zboží či služby). [3] 

 Ještě před oslovením by měl budoucí podnikatel mít dobře zpracovaný podnikatelský 

záměr, kde by měly být shrnuty všechny myšlenky, které se týkají výroby, marketingu, 

distribuce a cenové politiky. Tyto myšlenky musí být vyjádřeny ve finančních jednotkách, 

pro lepší představu investora. Budoucí podnikatel by se neměl spoléhat, že investor bude 

financovat celý projekt. Vždy je potřeba určitá finanční zainteresovanost podnikatele, která 

na investora působí jako pojistka, že se podnikatel bude starat o podnikatelskou činnost.  

Partnerství podnikatele a investora je buď velmi úzká spolupráce, což znamená, že 

investor se podílí na řízení, shání zakázky, dává do podnikání své kontakty a zkušenosti, 

nebo kontroluje podnikání z povzdálí, kde investor pomáhá podnikateli na samém začátku 

a to jen svými zkušenostmi, kontakty a samozřejmě svou finanční zainteresovaností. [3] 

d) Podnikatelský inkubátor 

Služby podnikatelských inkubátorů využívají především ty podnikatelské subjekty, 

které mají inovační nápad či myšlenku a nemají na jejich zrealizování prostředky či 

prostory. Jsou to firmy, které by nepřežily v silném konkurenčním boji. Podnikatelské 

inkubátory přebírají za začínající ale v mnoha případech i staré podnikatelské subjekty, 

mnoho nákladových položek, jako je třeba vybavení kanceláře, nájemné, servisní a 

administrativní služby, zabezpečovací techniky, pronájem audiovizuální techniky, nebo 

pevné připojení k internetu. Firmy většinou můžou také sdílet laboratoře, sklady, 

technologie a tím si také významným způsobem snížit náklady. Těchto výhod může ovšem 

využívat jenom společnost s inovativním, neotřelým nápadem, kde nemusí jít jenom o 

výrobkovou nebo procesní inovaci, ale také to může být nový přístup k zákazníkovi, nebo 

nový obchodní model. 

Nejvýznamnější podporou podnikatelských inkubátorů je dotované nájemné, které je 

většinou dotované na dobu tří až pěti let. Po tuto dobu firma může využívat veškerých 
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výhod, které podnikatelské inkubátory nabízí. Dotované nájemné většinou klesá v průběhu 

inkubace. Každý inkubátor si výši nájemného může stanovit jinak. Obecně platí, že 

v prvním roce se jedná o výši 50 % (tzn. polovinu nákladů za pronájem prostorů platí 

podnikatelský subjekt). V druhém roce je to 40 % (tzn. 60% nákladů za pronájem prostorů 

platí podnikatelský subjekt) a v třetím roce je to 30 %. Po uplynutí doby tří až pěti let se 

firma musí zcela osamostatnit nebo přejít do vědeckotechnického parku. [3] 

 Výhodou těchto firem od ostatních podnikatelských subjektů, které podnikají 

samostatně od svého založení je ta, že mají hodně kontaktů, zkušeností a základ, na kterém 

mohou stavět do budoucna. 

Pro přijetí do podnikatelského inkubátoru musí podnikatel vyplnit žádost, která by 

měla obsahovat: název firmy, adresu firmy, kontaktní osobu, telefon, e-mail. Dále je 

potřeba vypracovat stručný podnikatelský plán, který by měl obsahovat alespoň základní 

údaje, které jsou uvedeny i ve vzoru podnikatelského plánu, jako je název projektu, jméno 

a příjmení, trvalé bydliště, právní forma, stručný popis historie firmy (pokud nějakou 

historii má), hlavní záměr projektu, harmonogram realizace projektu, marketing projektu 

(rozbor trhu), personální zajištění, prostorové zajištění projektu, ekonomicko-finanční 

zajištění firmy, analýza cash-flow projektu, plán investic. [3] 

2.2 Právní forma podnikání 

Při zakládání podniku je velmi důležité si promyslet, v jaké právní formě podnikání 

budu chtít podnikat. U některých činností je už forma podnikání dána právním předpisem, 

ale u většiny je možnost svobodného rozhodnutí. Při rozhodování, zda podnikat jako FO, 

nebo podnikat ve formách některých obchodních společností, je dobré si stanovit několik 

kritérií, podle kterých se můžeme rozhodovat. 

1) Způsob a rozsah ručení: 

a) omezené – ručení do výše svého nesplaceného vkladu, 

b) neomezené – ručíme celým svým osobním majetkem. 

2) Oprávnění k řízení: 

a) na uvážení společníků (zpravidla zahrnuto ve společenské smlouvě), 

b) počet zakladatelů – minimální či maximální počet FO a PO. 
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3) Nároky na počáteční kapitál: 

a) definovány zákonem, 

b) výše není zákonem stanovena. 

4) Administrativní náročnost: 

a) spojena se založením, 

b) spojena s provozováním. 

5) Účast na zisku nebo ztrátě: 

a) dle dohody, 

b) rovným dílem – podle počtu společníků nebo výše vkladu. 

6) Finanční možnosti: 

a) rozšíření vlastního kapitálu, 

b) přistup k cizímu kapitálu. 

7) Daňové zatížení: 

a) daně přímé – daň z příjmu FO a PO, z nemovitostí (pozemky, stavby), 
z převodu nemovitostí, 

b) daně nepřímé – DPH, silniční a spotřební daň. 

8) Zveřejňovací povinnost: 

a) povinnost publikovat základní účetní výkazy. 

2.2.1 Živnosti 

Živnostenské oprávnění upravuje zákon č. 455/1991 Sb. (Živnostenský zákon). 

Živností se rozumí pravidelná výdělečná činnost provozována samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko za účelem dosažení zisku. Podnik, který 

byl založen FO, je vlastněn jednou osobou. Název společnosti musí obsahovat jméno a 

příjmení podnikatele a dále může obsahovat dodatek, který odlišuje osobu podnikatele 

nebo druh podnikání. [2] 
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Podmínky založení živnosti: 

- dosažení věku 18 let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- bezúhonnost, 

- předložení dokladu, že nemáte nedoplatky na daních a sociálním pojištění, 

- u živností vázaných je potřeba se prokázat odbornou způsobilostí. 

Pokud nejsou splněny všechny podmínky, může živnost provozovat odpovědný 

zástupce, který zmiňované podmínky splňuje, a který odpovídá za řádný provoz živnosti, 

dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním stavu. 

Překážky provozování živnosti: 

- na majetek žadatele byl vyhlášen konkurs, 

- došlo k zahájení insolventního návrhu a to z důvodu nedostačeného majetku 

k úhradě nákladů insolventního řízení, 

- byl správním orgánem nebo soudem uložen trest na provozování živnosti v oboru, 

nebo příbuzném oboru. 

Rozdělení živností: 

a) Ohlašovací: provozované na základě ohlášení. 

 Při ohlášení živnosti se musí uvést: jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, 

rodné číslo, rodné příjmení, místo podnikání, předmět podnikaní, identifikační 

číslo, provozovna, datum zahájení živnosti, datum vzniku živnostenského 

oprávnění.  

FO může společně s ohlášením živnosti na příslušném živnostenském úřadě 

podat přihlášku k daňové registraci.  

Rozdělení ohlašovacích živností: 

- řemeslné: podmínkou je vyučení v oboru, 

- vázané: podmínkou je zvláštní způsobilost, 

- volné: musí byt splněny všeobecné podmínky založení živnosti. 
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b) Koncesované: provozované na základě koncese, kterou uděluje živnostenský úřad.  

 

Podnikatel musí splňovat podmínky spolehlivosti, či jiných zvláštních předpisů pro 

odbornost často s časovým omezením. 

Poplatky spojené se založením podniku jsou v současné době u živností volných    

1000 Kč a každá další živnost pak 500 Kč. U živností vázaných je poplatek 2000 Kč. [3] 

Výhody 

� Relativně snadné založení. 

� Nízké poplatky spojené se založením, není stanovený minimální povinný vklad při 

zakládání. 

� Není povinnost zveřejňování účetní závěrky. 

� Samostatnost a volnost při rozhodování a řízení podniku. 

� Lze si zvolit mezi daňovou evidencí a účetnictvím. 

� Zisk z podnikání je zdaněn daní z příjmů fyzických osob a je možnost uplatnit 

nezdanitelné a odpočitatelné položky. 

� Možnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z podnikání paušální 

částkou. 

Nevýhody 

� Vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem. 

� Vysoké požadavky na odbornost a ekonomické znalosti podnikatele. 

� Omezený přístup k bankovním úvěrům. 

� Životnost podniku je také dána délkou života podnikatele. 

2.2.2 Veřejná obchodní společnost (v.o.s) 

Je vytvořena a vlastněna dvěma nebo více osobami, které podnikají pod společnou 

firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně veškerým svým majetkem. 

Není povinnost vložení vkladů společníků, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno 

jinak. Společnost je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku. [2] 
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Výhody 

� Není nutný počáteční kapitál. 

� Jednoduché vystoupení společníka ze společnosti. 

� Dobrý přístup k cizímu kapitálu. 

� Zisk společnosti nepodléhá dani z příjmů PO, ale je celý rozdělen mezi společníky 

a zdaněn daní z příjmů FO. 

Nevýhody 

� Neomezené ručení přináší možnost osobního rizika. 

� Vznik konfliktu mezi společníky z hlediska řízení. 

2.2.3 Komanditní společnost (k.s.) 

Jedná se o společnost smíšeného typu, kde jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše nesplaceného vkladu (komanditisté) a jeden nebo více společníků 

celým svým majetkem (komplementáři). [1] Postavení komplementářů ve společnosti je 

podobné jako u společníků ve v.o.s., postavení komanditistů je přibližně stejné s 

postavením společníků v s.r.o.. Komanditní společnost je PO, návrh na zápis do OR 

podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva. [2] 

Výhody 

� Není nutný velký počáteční kapitál, povinný vklad komanditisty je 5000 Kč. 

� Pro komanditisty neplatí zákaz konkurence. 

� Zisk se dělí podle společenské smlouvy mezi komplementáře a komanditisty, podíl 

komanditistů je zdaněn daní z příjmu PO a při vyplacení je ještě zdaněn srážkovou 

daní. Zisk komplementářů – FO podléhá dani z příjmů FO a odvodu pojistného 

sociálního pojištění. [2] 

Nevýhody 

� Administrativně náročnější vznik – nutné sepsání společenské smlouvy. 

� Neomezené ručení komplementářů. 

� Možné rozpory mezi prioritami komanditistů a komplementářů. [2] 
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2.2.4 Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) 

Jde o nejrozšířenější kapitálovou společnost v ČR, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků. Založit ji může minimálně jedna a maximálně padesát FO nebo PO. 

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem a společníci nerozdílně do 

výše souhrnu nesplacených částí vkladů. Základní kapitál je podle zákona 200000 Kč a 

vklad jednoho společníka je minimálně 20000 Kč. Rozdělení zisku společnosti se řídí 

ustanoveními ve společenské smlouvě, nebo se rozdělí podle výše podílů společníků. 

Společnost musí vytvářet rezervní fond. Společnost s ručením omezeným musí vést 

účetnictví a odvádět daň z příjmů právnických osob. 

Postup založení 

1) Založením zakladatelské listiny v případě, že společnost zakládá jedna fyzická 

osoba, nebo společenskou smlouvou v případě, že má společníků více. Tyto 

smlouvy musí mít formu notářského zápisu a musí obsahovat minimálně: 

- obchodní jméno, 

- sídlo společnosti, 

- určení společníků a uvedení jejich sídla, 

- předmět podnikání, 

- výše základního kapitálu, 

- výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splácení, jméno a bydliště 

prvních jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, 

- určení správce vkladů, 

- jméno a bydliště členů dozorčí rady, pokud bude zřízena, 

- povinnosti a práva společníků, 

- způsob zániku a jeho následky. 

2) Získání příslušných podnikatelských oprávnění. 

3) Na první valné hromadě se mezi jednateli dohodne obsah společenské smlouvy, její 

sepsání a ověření notářem. 

4) Návrh na zápis do obchodního rejstříku, který se musí podat do devadesáti dnů od 

založení společnosti a musí ho podepsat všichni jednatelé. Návrh na zapsání do 

obchodního rejstříku by měl obsahovat: 

- společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu, 

- podnikatelské oprávnění, 

- doklad o splacení základního kapitálu, 
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- doklad o právním titulu užívání nemovitosti, ve kterém je umístěno sídlo, 

- výpis z rejstříku trestů jednatelů, 

- čestné prohlášení a podpisové vzory jednatelů. 

5) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Výhody 

� Omezené ručení společníků. 

� Zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky jej lze rozšířit společenskou 

smlouvou. 

� Vklad lze splatit ve lhůtě pěti let (před podáním návrhu o zápisu do OR musí být 

splaceno 30% každého vkladu, a to v úhrnné výši všech vkladů alespoň         

100000 Kč.). [2] 

� Možnost ustanovení kontrolního orgánu – dozorčí rada. 

� Vyplacené podíly na zisku společníkům – FO nepodléhá pojistnému soc. p.. [2] 

 

Nevýhody 

� Nutný počáteční kapitál. 

� Administrativně náročnější založení a vedení společnosti. 

� Zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacení podílů na 

zisku jsou dále zdaněny srážkovou daní. [2] 

2.2.5 Akciová společnost (a.s.) 

Základní kapitál společnosti je rozdělen na určitý počet akcií o stanovené jmenovité 

hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář 

(společník) neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena jednou PO nebo 

dvěma či více zakladateli. Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií 

musí činit minimálně 2 mil. Kč, s veřejnou nabídkou minimálně 20 mil. Kč. [1]   

Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavírají ji zakladatelskou smlouvu. 

Jediný zakladatel založí společnost zakladatelskou listinou. Nejvyšším orgánem 

společnosti je valná hromada, statutárním orgánem je představenstvo a dozorčí rada. [2] 
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Výhody 

� Akcionáři neručí za závazky společnosti. 

� Dobrý přístup ke kapitálu. 

� Dividendy nepodléhají odvodu sociálního pojištění. 

Nevýhody 

� Nutný vysoký základní kapitál. 

� Administrativně náročné založení a řízení společnosti. 

� Nelze založit jednou fyzickou osobou. 

� Nutnost ověření účetní závěrky auditorem. [2] 
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3 Charakteristika projektu 

Firma Zámečnictví SIKOTO, kterou bych na základě tohoto podnikatelského záměru 

založil, bude podnikat na základě řemeslné živnosti v oboru zámečnictví. Jelikož nemám 

zákonem potřebnou požadovanou délku praxe v oboru, budu mít odpovědného zástupce. 

Odpovědným zástupcem se stane firma Czudek. S touto firmou bych uzavřel smlouvu, kde 

by byla stanovena mimo jiné i měsíční inkasní částka, která by byla stanovena ve výši  

4000 Kč, kterou bych firmě Czudek odváděl po stanovenou dobu za poskytnutí 

odpovědného zástupce. Firma Zámečnictví SIKOTO by se stala plátcem daně z přidané 

hodnoty. Toto rozhodnutí je spojeno s analýzou odběratelů a distributorů, kteří jsou 

většinou také plátci daně. 

Uvedená firma Czudek působí na trhu už řadu let, mezi její hlavní činností patří i 

zámečnické práce, jako je například zhotovení kovových konstrukcí, výměna světlíků, 

údržbářské práce. Firma Czudek by byla ze začátku podnikání jedním z hlavních 

zprostředkovatelů práce pro firmu Zámečnictví SIKOTO. 

Zámečnictví SIKOTO by se soustředilo na zakázkovou a sériovou výrobu. Výrobky by 

byly prezentovány na internetu prostřednictvím internetové stránky nebo inzerátů. 

S předpokládanou rostoucí poptávkou po poskytovaných službách a poptávkou po 

prezentovaných výrobcích by firma zvětšovala své kapacity výroby, tím i počet 

zaměstnanců. S tímto rozvojem by souviselo i založení společnosti s ručením omezeným a 

snaha o rozšíření nabídky práce i do jiných oblastí, certifikace výroby a pronájem menší 

haly. 

Při podnikání by firma Zámečnictví SIKOTO využívala k některým pracím studenty 

ze Střední odborné školy (SOŠ) a Středního odborného učiliště (SOU) v Jablunkově. 
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4 Experimentální část 

V této části se budu zabývat podrobnější strukturou podnikatelského záměru, kterou 

jsem uvedl v kapitole 2.1. 

4.1 Základní informace o podniku 

Název firmy jsem zvolil tak, aby bylo na první pohled zřejmé, jakou činností se firma 

zabývá a kdo je zakladatelem firmy Zámečnictví SIKOTO. SIKOTO vzniklo ze složení 

jména a příjmení: SIKO – Sikora, TO – Tomáš. Sídlo firmy bude v garáži rodinného domu, 

která je přizpůsobena pro zámečnickou činnost.  Právní forma podnikání na začátku bude 

živnost tedy FO. 

 

Obrázek 5 - Logo firmy Zámečnictví SIKOTO 

Základní informace o podniku 

Název firmy: Zámečnictví SIKOTO 

Zakladatel: Tomáš Sikora 

Právní forma podnikání: živnost (plátce DPH) 

Místo podnikání: Mosty u Jablunkova, č. 285, PSČ 73998 
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Základní informace o odpovědném zástupci 

Název firmy: Czudek 

Zakladatel: Bohdan Czudek 

Právní forma podnikání: živnost (plátce DPH) 

IČ: 73322377 

Místo podnikání:   Mosty u Jablunkva, č. 968, PSČ 73998 

4.2 Analýza trhu a konkurence 

Tuto analýzu jsem provedl prostřednictvím konzultace s okolními firmami, dále 

pomocí zkušeností firmy Czudek a dotazníků (viz Příloha 2). Z této analýzy jsou zřejmé 

následující 3 okruhy zákazníků (viz Graf 3), kteří budou odebírat mé služby: 

� A - 50 % zakázek budu dostávat od firmy Czudek, 

� B - 35 % veřejné neboli jednorázové zakázky, do kterých patří svařence plotových 

segmentů, instalace oplocení, balkónové zábradlí, venkovní a garážová vrata, 

chovatelské potřeby (kotce, boudy, voliéry), 

� C - 15 % zakázek od firem, které se zabývají nákladní autodopravou. 

 

Sídlo a veškeré pracovní činnosti firmy Zámečnictví SIKOTO je v prostředí 

Třineckých a Vítkovických železáren a k nim přidružených podniků. Kolem těchto objektů 

se vyskytuje už mnoho konkurentů, kteří nabízí a poskytují mnoho podobných výrobků a 

služeb, které nabízí i Zámečnictví SIKOTO. Při zadání zámečnictví do internetového 

vyhledavače v oblasti Moravskoslezského kraje bylo nalezeno 306 firem, které se zabývají 

zámečnickou činností. Mezi konkurenty v mém přímém okolí patří například Kovotom 

Support s.r.o., ENERGOSERVIS Třinec, s.r.o.. Významným konkurentem jsou také firmy 

z Polska, které své služby mají mnohdy levnější než firmy z České republiky. Uvedené 

konkurenční společnosti mají své stálé zákazníky a nejčastěji to jsou velké výrobní 

společnosti, které je zásobují stálou prací. Firmy pak opomíjejí menší zakázky 

(jednorázové zakázky), pro ně cenově nezajímavé, které poptávají domácnosti a malé 



 

firmy. Na tuto poptávku, která má hodnotu 35
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to poptávku, která má hodnotu 35% jak je výše uvedeno, bych se cht
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SWOT analýza 

Obsah SWOT analýzy jsem vytvořil na základě svých zkušeností brigádníka ve firmě 

Czudek a také prostřednictvím svého monitoringu dané situace v oboru zámečnictví 

v Moravskoslezském kraji. Pomocí této analýzy jsem mohl komplexně zhodnotit silné a 

slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se mohou vyskytnout v mé podnikatelské 

činnosti. 

Z hlediska strategického plánování považuji tuto analýzu za velmi důležitou. 

 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

V 

N 

I 

T 

Ř 

N 

Í 

� Jednoduché řízení. 

� Flexibilita firmy. 

� Vysoká kvalita práce. 

� Kusová výroba. 

� Výhodné ceny. 

� Zaměstnávání studentů. 

� Využití znalosti z oblasti 

organizace a řízení. 

� Nová firma na trhu. 

� Zákaznická nedůvěra. 

� Velká konkurence. 

 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

V 

N 

Ě 

J 

Š 

Í 

� Vyškolení studentů až ke 

kvalitním zaměstnancům. 

� Rozšíření živností i do dalších 

oblastí. 

� Certifikace výroby a 

pracovních postupů. 

� Nepříznivé legislativní 

podmínky v oblasti daní. 

� Neschopnost placení zákazníků. 

� Snížení poptávky v zimním 

období. 

 

Obrázek 6 – SWOT analýza 
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4.3 Marketingový mix 

Produkt  

Zámečnictví SIKOTO bude nabízet veškeré svářecí práce elektrickým obloukem a 

nátěry kovových konstrukcí. 

Mezi základní produkty patří venkovní a garážová vrata, oplocení všeho druhu, 

schodiště, zábradlí, chovatelské potřeby (psí kotce a boudy, voliéry) a další konstrukce 

z kovového materiálu. 

 

  

  

 

Obrázek 7 – Výrobky [14] 
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Cena 

Cena je jediný nástroj marketingu, který vytváří tržby a případně zisk. Cena se 

stanovuje formou přirážkové kalkulační metody. Níže uvedu výpočet pro jednu 

odpracovanou hodinu. 

Jedna odpracovaná hodina 180 Kč 

Cenová přirážka (25 %) 45 Kč 

DPH (20 %) 45 Kč 

Celkem 270 Kč 

Propagace 

V současné době existuje mnoho nástrojů propagace, ze kterých si firma vybírá tu 

nejvhodnější z hlediska nákladů a působení na zákazníka. Zámečnictví SIKOTO svůj 

prodej hodlá podporovat pomocí internetových stránek, na kterých by byly zaznamenány a 

vizuálně prezentovány všechny dokončené zakázky i s doporučením kupujícího. 

Dále budu využívat obecního a veřejného tisku, vyvěšování a rozesílání letáků do 

vybraných objektů jako jsou nedokončené stavby a malé výrobní firmy. Tisk vizitek, které 

by byly přidávány k fakturám. K tomu bezesporu patří následné reference zákazníka. 

Upozorněním na sebe chce firma dosáhnout i pomocí reklamy na svých autech. 

Pracovní auta musí být udržované, v opačném případě vzbuzují nedůvěru u potenciálního 

zákazníka.  

Mezi propagaci můžu zahrnout i své zaměstnance a jejich přístup k práci. Zaměstnanci 

budou mít pracovní oděv s logem firmy na zádech. Nedílnou součástí propagace svými 

zaměstnanci je i jejich chování při práci. Od svých zaměstnanců budu vyžadovat 

profesionální a solidní přístup k práci. 

Místo 

V místě podnikaní je prodejna s hutním materiálem (Izotechnik, s.r.o.), od kterého 

bych odebíral potřebný hutní materiál, v případě potřeby jiných materiálů bych využíval 

internetový obchod a obchodní polský řetězec s nářadím a materiálem CASTORAMA. 
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Přívoz a odvoz velkého nebo těžkého materiálu či výrobku bude zajištěn firmou 

Czudek, která vlastní nákladní automobil k tomu určený. Menší kusy budou převáženy 

užitkovým automobilem vlastní firmy. Většina zakázek bude prováděna u zákazníků. 

4.4 Výroba 

Firma musí zahrnout do svého výrobního procesu všechny druhy práce, jako je např. 

nákup materiálu, distribuce, samotná výroba výrobků a jejich následný prodej. Součtem 

časů těchto dílčích elementů nám vznikne celkový čas na výrobu. Firma si tak snadněji 

může naplánovat a spočítat celkové náklady na výrobu. Při správné organizaci práce můžu 

výrobu urychlit a tím i zvýšit svou výhodu vůči konkurenci. 

 

 

Obrázek 8 - Celkový čas na výrobu 

 

Firma se bude zaměřovat na kusovou výrobu, což jsou veřejné, neboli jednorázové 

zakázky (35 %), dále na sériovou výrobu, což budou zakázky od firmy Czudek (50 %) a 

jednotlivých autodopravců (15 %). 



 

4.5 Personalistika 

Firma bude mít jednoho zam

neurčitou. V případě pot

Jablunkov. V době studentských prázdnin budu

provedení práce. Mzdové o

Jablunkov jsou uvedeny v

 

Výpočet mzdy zamě

Zaměstnanec bude dostávat 

Jablunkov, můžou denně

maximálně 25 Kč.  Hodinová úspora 

 

Graf 4
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Firma bude mít jednoho zaměstnance, který bude vázán pracovní smlouvou na dobu 

ě potřeby budu využívat studenty ze střední školy 

 studentských prázdnin budu nabízet studentům práci

Mzdové ohodnocení a podmínky praxe pro studenty ze

ablunkov jsou uvedeny v Příloze 1. 

Obrázek 9 - Organizační struktura 

 

zaměstnanců a studentů, rozdíly 

stnanec bude dostávat 106,7 Kč/hodinu hrubého. Studenti ze

denně odpracovat maximálně 6 hodin. Za 1 hodinu je smluvní odm

Hodinová úspora činní 81,7 Kč/hodinu. 

Graf 4 - Rozdíl odměn mezi studentem a zaměstnancem
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Tabulka 1 - Výpočet mzdy zaměstnance 

Hrubá mzda (za 150 odpracovaných hodin) 16000 

Zdravotní pojištění – podnik (9,0 %) 1440 

Sociální pojištění – podnik (25,0 %) 4000 

Měsíční zdanitelná mzda  21440 

Zaokrouhlená měsíční zdanitelná mzda (tzv. superhrubá mzda) 21500 

Záloha na daň před slevami (15 %) 3235 

Sleva dle § 35ba 2070 

Záloha na daň po slevách 1155 

Sražené zdravotní pojištění zaměstnance (4,5 %) 720 

Sražené sociální pojištění zaměstnance (6,5 %) 1040 

Částka k výplatě ( 16000-1155-720-1040 ) 13085 

Motivace zaměstnanců 

Zaměstnanci budou dostávat základní mzdu (viz Tabulka 1), která je v daném kraji 

konkurenční. Tato mzda bude stabilní. Motivovat zaměstnance chci pomocí peněžních 

odměn, které by měly být ve výši v závislosti na druhu a angažovanosti v provedené práci. 

Na tuto odměnu je vyčleněno cca 45 Kč, které jsou v kalkulační ceně za odpracovanou 

hodinu (180 Kč). V uvedených 45 Kč/hod. jsou dále zahrnuty náklady spojené 

s poskytnutím stravenek (30 Kč/den) a pracovního oděvu. 

Další motivací pro zaměstnance bude firemní mobilní telefon, kde by byla proplácena 

určitá částka. Mezi motivace také zahrnuji skvělý pracovní kolektiv, a můj pracovní přístup 

k zaměstnancům. 

Pracovní náplň zaměstnanců 

Majitel firmy: Tomáš Sikora 

� vedení a jednání se zákazníky, 

� organizace, plánování a kalkulace práce, 

� instruktor odborné činnosti žáků SOŠ a SOU Jablunkov, 

� starost o reklamu a propagaci, 

� motivační činnost, 
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� realizace práce (svářečská, montážní činnost, atd.). 

Zaměstnanec: 

� realizace práce (svářečská, montážní činnost, atd.), 

� v případě potřeby instruktor pro brigádníky nebo studenty SOU a SOŠ Jablunkov, 

� konzultace nápadu a přání s majitelem firmy. 

Studenti (brigádníci): 

� pomocné práce (nátěry, lehké opravy), 

� konzultace nápadů a přání s instruktorem (zaměstnanec nebo majitel firmy). 

Externí účetní jednotka: 

� účetnictví firmy Zámečnictví SIKOTO, tyto služby budou placené fakturou     

(2500 Kč/měsíčně). 

4.6 Strategie dalšího rozvoje firmy 

V rozmezí jednoho ruku bych se chtěl soustředit na nový sortiment a to pojezdové 

brány ovládané elektronicky nebo ručně (viz Obrázek 10).  

 

 

Obrázek 10 - Vjezdové brány posuvné [10] 

 

Dalším cílem bude transformace z živnosti na společnost s ručením omezením. Tohoto 

cíle dosáhnu pomocí vytvořeného fondu, na který bych ukládal peníze do cílové částky 

200 000 Kč, které jsou v současné době jedním z kritérií k založení společnosti. Měsíčně 

budu do fondu odvádět minimálně 5600 Kč po dobu tří let. Tohoto cíle bych chtěl 
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dosáhnout do 3 let, kdy nebudu potřebovat odpovědného zástupce, a skončí smlouva 

s firmou Czudek. 

Při využívání studentů ze školy SOŠ a SOU Jablunkov, bych si chtěl vytipovat 

studenty, které bych nasměroval a vyškolil pro činnost v mé firmě. Proto bych chtěl každý 

rok  přijímat jednoho zaměstnance až do celkového počtu pěti zaměstnanců. Tito studenti 

mají zdarma základní kurzy svařování elektrickým obloukem a plamenem a řidičské 

oprávnění na skupinu T, B, C.  

Těchto výhod bych chtěl využít při rozvoji své firmy v jiných oblastech podnikání jako 

např. pokládání dlažby, zahradní práce, vjezdové brány posuvné atd.. Rozvoj do dalších 

odvětví předpokládám od 3 let podnikání. 

Dalším cílem, by bylo zavedení jakosti kvality dle ISO. Zavedení jakosti kvality dle 

ISO bych chtěl zavést až po 5 letech. Tedy po 2 letech fungování firmy jako PO. 

Splněním těchto cílů a s příchodem nových pracovníků souvisí i nákup nové svářečské 

technologie, obráběcích nástrojů, strojů (vyčleněno 12000 Kč ročně) a automobilu 

v hodnotě kolem 100000 Kč na přepravu materiálu a zaměstnanců, který bych zakoupil po 

3 letech fungování firmy. S růstem by souvisel i pronájem menší haly. Konkrétní hala 

bude vybrána podle oblasti s výskytem nejčastějších odběratelů služeb. 

4.7 Ekonomické propočty a financování záměru 

Počáteční kapitál je tvořen z nepeněžitého vkladu, do kterého jsou zahrnuty 

kancelářské a pracovní prostředky, a peněžitého vkladu (viz Tabulka 2). Peněžitý vklad 

budu čerpat z vlastních zdrojů. 

Tabulka 2 - Počáteční vklad 

Název položky Kč 
Nepeněžité vklady   

notebook + tiskárna + příslušenství 14 500 
GAMA svářecí invertor + příslušenství   6 000 
Celkem nepeněžité vklady 20 500 

Peněžité vklady   
Peněžní vklad 250 000 
Celkem peněžité vklady 250 000 
Celkem vlastní kapitál 270 500 
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Zahajovací rozvaha k datu 1.1 2010 je vytvořená ve zjednodušeném rozsahu. 

 

Tabulka 3 - Počáteční rozvaha k 1.1.2010 

Aktiva Kč Pasiva Kč 

A Pohledávky za upsaný 
vlastní majetek 

  A Vlastní kapitál 270 500 

B Dlouhodobý majetek 
 

A.I. Základní kapitál 270 500 

B.I. 
Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

  A.II Kapitálové fondy   

B.II. 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 

  A.III. 
Rezervní fondy a fondy 
ze zisku 

  

B.III.  
Dlouhodobý finanční 
majetek 

  A.IV. 
Hospodářský výsledek 
minulých let 

  

C Oběžná aktiva 270 500 A.V. 
Hospodářský výsledek 
běžného období 

  

C.I. Zásoby 20 500 B. Cizí zdroje 
 

C.II. Dlouhodobé pohledávky   B.I. Rezervy   
C.III. Krátkodobé pohledávky   B.II. Dlouhodobé závazky   

C.IV. 
Krátkodobý finanční 
majetek 

250 000 B.III. Krátkodobé závazky   

D.I. Časové rozlišení   B.IV. Bankovní úvěry   

 
    C.I. Časové rozlišení   

AKTIVA CELKEM 270 500  PASIVA CELKEM 270 500 

 

4.7.1 Plán nákladů, výnosů, daní, Cash- flow a hospodářského výsledku 

4.7.1.1 Náklady 

Počáteční výdaje 

V první fázi bude pochopitelně potřeba vynaložit velké výdaje spojené s nákupem 

užitkového automobilu, ručního nářadí, přístrojů, spotřebního materiálu (viz Příloha 4) a 

také na propagaci firmy. Je třeba si také zachovat nějakou rezervu pro nečekané náklady a 

pro zaplacení spotřebované energie, benzínu, atd… Celkové výdaje se budou rovnat 

krátkodobému finančnímu majetku. 
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Tabulka 4 - Počáteční výdaje 

Název Kč 
Nakoupené zboží potřebné k podnikání 123 623,29 
Propagace firmy 30 000,00 
Rezerva 96 376,71 
Celkem 250 000,00 

 

Plán nákladů 

Do ročních nákladů nebudu zahrnovat základní materiál pro výrobu, protože množství 

a cena materiálu se bude neustále měnit v závislosti na druhu práce a bude vždy proplacena 

zákazníkem. Náklady spojené s pořízením základního materiálu jsou zahrnuty ve 25 % 

marži. Variabilní náklady (pohonné hmoty, energie) jsou vyčísleny odhadem a s pomocí 

zkušeností firmy Czudek. Tyto náklady jsou zahrnuty v marži, výše těchto nákladů je 

přibližně 15 % z celkových nákladů za daný rok. Do nákladů jsem zahrnul i částku     

12000 Kč, která je spojena s nákupem nového pracovního nářadí a přístrojů pro nového 

pracovníka. 

Do nákladů jsem zahrnul odpisy dvou užitkových automobilů. První automobil je 

Citroën Berlingo 1,9D a druhý bude v hodnotě 100000 Kč a typ automobilu bude podle 

aktuální nabídky v daném roce.  Automobily patří do 2 odpisové skupiny. Odepisovat je 

budu rovnoměrně po dobu pěti let. 

Přiklad výpočtu 

odpisy v 1 roce   
79900 · 11

100
 8 789 Kč 

odpisy v dalších letech   
79900 · 22,25

100
 17 778 Kč 

11 – koeficient pro první rok odepisování pro danou odpisovou skupinu 

22,25 – koeficient pro druhý rok a další léta odepisování pro danou odpisovou 

skupinu.  

Stejným způsobem jsem odepsal i druhý automobil zakoupený po dvou letech za 

100000 Kč (viz Příloha 3). 
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Tabulka 5 - Předpokládané náklady podniku v období 2010 – 2014 

Rok  Náklady celkem [Kč] 
2010 562 114,29 
2011 781 360,00 
2012 1 124 062,00 
2013 1 377 092,00 
2014 1 649 071,00 

 

Celkové výše nákladů jsou jen teoretické, v praxi se mohou náklady měnit v závislosti 

na průběhu podnikání. 

4.7.1.2 Výnosy 

Pří plánu výnosů budu vycházet z částky 180 Kč, což je částka za odpracovanou 

hodinu, se kterou budu kalkulovat při sestavování cenových nabídek. K této částce přičtu 

45 Kč (25%), což bude prodejní marže. V této marži budou zahrnuty provozní náklady. 

Měsíčně majitel a zaměstnanec dohromady odpracuje v průměru 300 hodin. K tomuto 

průměru přičítám ještě 100 hodin, které odpracují studenti SOŠ a SOU Jablunkov. Měsíční 

tržba se vypočte následujícím způsobem: 

celková měsíční tržba  �300 ! 100" · � 180 ! 45"  90 000 Kč .  

Výnosy v jednotlivých letech se budou zvyšovat s počtem zaměstnanců, jejich odborné 

způsobilosti a rozsahu pracovních činností a se zavedením jakosti kvality dle ISO. 

V následující tabulce v kolonce počet zaměstnanců jsou čísla, která uvádějí počet 

zaměstnanců. Zbývající zkratky jsou vysvětleny v seznamu zkratek. 

Tabulka 6 - Předpokládané výnosy firmy v období 2010-2014 

Rok Počet zaměstnanců Výnosy celkem [Kč] 
2010 1+S+M 1 080 000,00 
2011 2+S+M 1 485 000,00 
2012 3+S+M 1 890 000,00 
2013 4+S+M 2 524 500,00 
2014 5+S+M 2 970 000,00 
 



 

Výše výnosů uvedené v

V jednotlivých letech 

příležitostí růst, nebo naopak klesat v

nebo legislativy. 

4.7.1.3 Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek je vy

Tabulka 

Rok Výnosy [K
2010 1 080 000,00
2011 1 485 000,00
2012 1 890 000,00
2013 2 524 500,00
2014 2 970 000,00
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uvedené v Tabulce 5 jsou předpokládané při normálním fungování firmy. 

jednotlivých letech mohou výnosy v důsledku nepředpokládaných

st, nebo naopak klesat v důsledku například změny ekonomických podmínek

řský výsledek 

ský výsledek je vypočten z předchozích údajů (kapitola

Tabulka 7 - Předpokládaný HV firmy v období 2010

Výnosy [Kč] Náklady [Kč] 
1 080 000,00 562 114,29 
1 485 000,00 781 360,00 
1 890 000,00 1 124 062,00 
2 524 500,00 1 377 092,00 
2 970 000,00 1 649 071,00 

Graf 5 - Předpokládaný vývoj HV 
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Hospodářský výsledek

i normálním fungování firmy. 

ládaných pracovních 

ny ekonomických podmínek 

 (kapitola 4.7.1.1. a 4.7.1.2.). 

období 2010-2014 

HV  [Kč] 
517 885,71 
703 640,00 
765 938,00 

1 147 408,00 
1 320 929,00 

 

2014

1 147 408,00

1 320 929,00

Rok
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Z grafu je zřejmé, že HV v jednotlivých letech stoupá lineárně, až na rok 2012, kde je 

zřetelný pokles. Tento rok bych nazval přelomový. Kolem tohoto roku začínají a končí 

některé nákladové položky, které jsou zaznamenány v Příloze 3.  

4.7.1.4 Daně (odvody) 

Firma Zámečnictví SIKOTO bude odvádět: 

� daň z příjmu FO – 15 % z příjmů, po 3 letech – daň z příjmů PO – 20 %               

(viz Tabulka 7), 

� DPH = DPH na výstupu – DPH na vstupu, 

DPH nebudu počítat, protože jsem nepočítal s náklady spojenými 

s nákupem výrobního materiálu. V reálném podnikání bych s tímto vstupním DPH 

počítal a tím si snížil odvod DPH. 

� silniční daň: objem motoru 1900 cm3 = 3000 Kč ročně, 

� soc. p. a zdr. p. (viz Tabulka 9) – výpočet jsem provedl pomocí kalkulačky, která je 

přístupná zdarma na serveru: Finance.cz.(odkaz: http://www.finance.cz/dane-a-

mzda/financni-kalkulacky/dan-z-prijmu/), pro jednoduchost jsem nepočítal 

s měsíčními zálohami. Tato pojištění budu platit s použitím paušálních nákladů. Při 

výpočtu a následném porovnání obou způsobů odvodů, vyšly odvody s použitím 

paušálních nákladů méně. 

 

Tabulka 8 - Výpočet daně z příjmu FO, PO v období 2010-2014 

Rok Náklady [Kč] Výnosy [Kč] Příjem [Kč] Daň [Kč] 
Silniční daň 

[Kč] 
2010 562 114,29 1 080 000,00 517 885,71 77 682,86 3 000,00 
2011 781 360,00 1 485 000,00 703 640,00 105 546,00 3 000,00 
2012 1 124 062,00 1 890 000,00 765 938,00 114 890,70 6 000,00 
2013 1 377 092,00 2 524 500,00 1 147 408,00 229 481,60 6 000,00 
2014 1 649 071,00 2 970 000,00 1 320 929,00 264 185,80 6 000,00 
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Tabulka 9 - Výpočet soc. p. a zdr. p. v období 2010-2014 

Rok Soc.p. [Kč] Zdr.p. [Kč] Celkem [Kč] 
2010 31 536 14 581 46 117 
2011 43 362 20 048 63 410 
2012 55 188 25 515 80 703 
2013 73 716 34 081 107 797 
2014 86 724 40 095 126 819 
 

4.7.1.5 Cash - flow 

Peněžní prostředky na začátku období v roce 2010 se rovnají krátkodobému 

finančnímu majetku firmy. Peněžní prostředky v dalších letech se rovnají zůstatkům 

minulých období. Příjmy se rovnají výnosům (viz Tabulka 6). Do výdajů jsou zahrnuty 

náklady z Tabulky 5, kde jsem zahrnul i výdaje spojené s nákupem užitkového automobilu 

a odečetl odpisy automobilu z jednotlivých let. Do výdajů jsem dále zahrnul odvod daně 

z příjmů FO a PO (viz Tabulka 8), silniční daň, která je podrobně rozepsána také  

v Tabulce 8 a soc. p. a zdr. p. (viz Tabulka 9). Pro své osobní potřeby jsem si vyčlenil 

minimální částku 360000 Kč ročně. Fond s.r.o. jsou prostředky, které jsou potřebné k 

založení společnosti s ručením omezeným (Kapitola 4.6).  Zůstatek jsou prostředky, které 

zůstávají firmě k dispozici pro další rozvoj, nebo jako rezerva. 

 

Tabulka 10 - Peněžní prostředky v jednotlivých letech 

Rok 

Peněžní 
prostředky 
na začátku 
roku [Kč] 

Příjem [Kč] Výdaje [Kč] 
Osobní 
potřeby 

[Kč] 

Fond s.r.o. 
[Kč] 

Zůstatek [Kč] 

2010 250000,00 1 080 000,00 830 748,44 360 000,00 67 200,00 72 051,56 
2011 72 051,56 1 485 000,00 932 538,00 360 000,00 67 200,00 197 313,56 
2012 197 313,56 1 890 000,00 1 390 877,70 360 000,00 67 200,00 269 235,86 
2013 269 235,86 2 524 500,00 1 674 342,60 360 000,00   759 393,26 
2014 759 393,26 2 970 000,00 2 000 048,80 360 000,00   1 369 344,46 
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- Zůstatek peněžních prostředků v jednotlivých letech

 

řejmé, že největší finanční rozvoj zaznamená firma
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5 Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval tématem založení nového podniku a jeho podnikatelským 

plánem. 

 Nově založené podniky jsou v dnešní době globalizace a nadnárodních koncernů 

nepostradatelnou součástí všech vyspělých ekonomik. Jsou schopny zvyšovat dynamiku 

trhu a zdravou konkurenci. Jejich nespornými výhodami jsou zejména flexibilita, 

inovativnost a tím i jistá odolnost proti podnikatelské recesi. Také mají významnou roli 

v oblasti inovací a technologických změn. Pro založení takového podniku je klíčovým 

dokumentem písemně zpracovaný podnikatelský záměr, který obsahuje všechny podstatné 

náležitosti, které jsou potřeba k založení, k trvalému fungování a dalšímu rozvoji nově 

založené firmy. 

V teoretické části své bakalářské práce jsem se věnoval teoretickým základům 

vytvoření dobrého podnikatelského plánu. Zaměřuji se na strukturu, náležitosti a zásady při 

tvorbě. Do teoretické části jsem zahrnul i charakteristiky jednotlivých právních forem 

podnikání, jejich výhody i nevýhody. U živností a společnosti s ručením omezeným, které 

budou pro můj podnikatelský plán aktuální, jsem uvedl i postup a zákonem dané 

požadavky pro založení. K vypracování teoretické části jsem často  využíval odborné 

literatury a internetových portálů.  

Teoretické poznatky jsem dále aplikoval v následující praktické části této práce, ve 

které jsem vytvořil konkrétní podnikatelský plán, nově zakládaného podniku, který byl 

zatím fiktivně založen k  1.1. 2010. Jedná se o firmu založenou jednou FO na živnostenské 

oprávnění řemeslné v oboru zámečnictví. Firma bude působit pod názvem Zámečnictví 

SIKOTO. V praktické části, je uvedena strukturu  podnikatelského planu, která je totožná 

s uvedenou strukturou v teoretické části.  

V této práci je zřetelné splnění všech stanovených cílů této práce. Poskytnutí praxe 

studentům SOU a SOŠ Jablunkov je nesporně výhodné, což je názorné i z přiloženého 

Grafu 4. Výhodné to pokládám nejen pro firmu, ale i pro studenty, kteří si lépe mohou 

osvojit skutečnou praxi. Dalším cílem bylo snížení nezaměstnanosti, kterou jsem taky 

podpořil, přijetím jednoho zaměstnance každý rok, které bych vybíral právě ze studentů 

SOU a SOŠ Jablunkov, kteří by byli už obeznámeni s chodem a prací ve firmě. Tato 

výhoda dle mého názoru urychlí proces zaškolování. Na základě uvedených analýz a 
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dotazníků jsem si uvědomil rizika a slabé stránky podnikání, které budu moci snadněji 

eliminovat a naopak příležitosti a silné stránky využívat pro svůj prospěch v konkurenčním 

prostředí. S ohledem na analýzy jsem vytvořil ekonomickou stránku podnikatelského 

plánu, která je podrobně rozepsaná v kapitole 4.7. V této kapitole je obsažena počáteční 

rozvaha, plánované náklady, výnosy, HV, daně a odvody a Cash – flow na pět let dopředu. 

Z této kapitoly, zvláště z přiložených grafů je patrné, že podnikatelský plán by měl být 

efektivní a tudíž ziskový, což je hlavním cílem každého podnikaní.  
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7 Přílohy 

Příloha 1 - Podmínky využití praxe žáků SOU a SOŠ Jablunkov. 

Příloha 2 - Dotazník 

Příloha 3 - Náklady firmy v období 2010 – 2014 (Tabulka) 

Příloha 4 -  Výdaje za zboží potřebné k podnikání (Tabulka) 

Příloha 5 – Porovnání odvodu daně (Tabulka, Graf) 

Příloha 6 – Výrobky (Obrázky)



 

Příloha 1 - Podmínky využití praxe žáků SOU a SOŠ Jablunkov. 

SMLOUVA 

o provádění praktického vyučování 

1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, 
      Školní 416, příspěvková organizace (dále jen SOŠ a SOU Jablunkov) 

sídlem:    

zast.:    

IČO:    

tel.:    

bankovní spojení:   

č. účtu:    

 

2. Organizace:................................................................................................................. 
  
Adresa firmy:.............................................................................................................. 

IČO:...........................................DIČ:......................................................................... 

Telefon:..........................................bank.spojení:....................................................... 

v zastoupení:................................................................................................................. 

uzavírají 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR č. 13/2005 Sb. o 

středních školách „Smlouvu o zabezpečení praktického vyučování“  dle požadavku 

organizace na provozních pracovištích organizace a to v období od .............................. 

do........................................v sudých/lichých týdnech* (nehodící se škrtněte) 

1. ORGANIZACE 
 

 Zavazuje se umožnit na svých pracovištích vykonávat odborný výcvik žáků oboru 

automechanik, počet žáků 2.ročníku..............., 

                    počet žáků 3. ročníku.............. a to v souladu s osnovami učebního oboru. 

1.1 Odborná praxe bude probíhat na provozních pracovištích organizace pod vedením 

instruktorů jmenovaných organizací. Činnosti instruktora se budou řídit „Přílohou číslo l“. 



 

Rozsah produktivní práce musí být v souladu s učebními osnovami daného oboru a 

předpisy pro zaměstnání mladistvých (viz příloha č. 2). 

1.2 Provede při vstupu na nové pracoviště, při změně technologického postupu 

proškolení studenta o předpisech vztahujících se k bezpečné práci a ochraně zdraví při 

práci, jakož i o předpisech protipožární prevence, a to před započetím výkonu práce. O 

proškolení provede záznam do zápisníku bezpečnosti práce žáka. V případě úrazu žáka je 

organizace povinná tuto skutečnost neprodleně oznámit ředitelství školy a postupovat dle 

vyhlášky ČUBO č. 110/75 Sb. a vyhl. č. 274/1990 Sb. a vyhl. č. 64/2005. Šetření 

pracovního úrazu provede bezpečnostní technik školy (Ing. Rojčík Radomír č. tel. 

724073704). Dle zákona 362/2007 sb.§ 391 odstavec 3, za škodu způsobenou v souvislosti 

s praktickým vyučováním žáků a pojistné plnění za úraz žáků v souvislosti s praktickým 

vyučováním žáků – odpovídá organizace. 

1.3  Vymezí studentům prostor k bezpečnému uložení osobních věcí. 

1.4 Délka učebního dne pro žáka oboru automechanik je stanovena učebními osnovami 

na 6 hodin. Žák bude vykonávat odborný výcvik na smluvním pracovišti v délce 4 nebo 5 

dnů v  týdnu dle dohodnutého harmonogramu. Žák má nárok na přestávky, které jsou 

shodné s přestávkami platnými pro zaměstnance organizace. Tyto přestávky nezapočítávají 

do doby trvání vyučovacího dne. Práce přesčas a v noci je zakázána. 

1.5 Organizace, ve které vykonávají odborný výcvik žáci školy, může na základě 

dodatku smlouvy změnit pracoviště pro práci žáků školy. Při rozhodování je povinna 

vycházet z platných hygienických bezpečnostních předpisů týkajících se práce žáků. 

Zároveň je zmocněna provádět převoz žáků na pracoviště svými služebními automobily při 

dodržování všech platných předpisů o dopravě osob. 

1.6 Organizace přihlédne při přidělování produktivní práce k fyzickým a duševním 

schopnostem konkrétního žáka a dále zajistí, že žák bude pracovat na strojích a zařízeních, 

které splňují všechny bezpečnostní předpisy pro provoz daného zařízení. 

1.7 Smluvní strany se dohodly, že organizace za výkon produktivní práce žáka v rámci 

odborného výcviku uhradí 17,00 - 25,00 Kč za odpracovanou hodinu. Výši odměny 

stanoví organizace v součinnosti s učitelem odborné výchovy v závislosti na pracovních 

výsledcích žáka – viz příloha č. 3 a 4. Finanční částka bude vyplacena organizací v řádném 

platovém termínu na základě výkazu zpracovaného UOV a schváleného vedoucím provozu 



 

organizace za daný měsíc. Podklady zasílat elektronicky do 3. dne následujícího 

kalendářního měsíce. 

1.8 Na základě oboustranně odsouhlasených podkladů za daný měsíc škola vystaví 

organizaci fakturu do 15. dne následujícího měsíce. Faktura bude obsahovat provozně- 

administrativní režií ve výši 150,- Kč. Faktura je splatná do 14 dnů. 

 

2. SOŠ a SOU podnikán í a služeb, Jablunkov, Školní 416,   
příspěvková organizace 
 

2.1 Ředitel školy schvaluje navržené provozní pracoviště pro výuku odborného 
výcviku. 

2.2 Po podpisu smlouvy schvaluje instruktora. Činnost instruktora řídí a usměrňuje 

učitel odborné výchovy. 

2.3 SOŠ a SOU Jablunkov vybavení žáka osobními ochrannými pracovními 

prostředky (dále OOPP) dle vnitřní směrnice školy. Pokud žáka bude nutno vybavit 

dalšími OOPP, učiní pak organizace na vlastní náklady. 

2.4 Učitel odborné výchovy dále: 

� podrobně seznámí příslušného instruktora s osnovami odborného výcviku, 

� sleduje docházku a chování žáka, množství a kvalitu jim vykonané práce a 

dodržování bezpečnostních předpisů, 

� po dohodě s instruktorem stanovuje výši odměny za produktivní práci žáka, 

� sleduje výsledky žáka v provozním výcviku a ve spolupráci s instruktorem, 

� zadává kontrolní práce na ověření úrovně teoretických vědomostí a praktických, 

dovedností, kontroluje zapsání probraných témat v sešitě žáka pro odborný výcvik. 

 

 

 

 



 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž l obdrží organizace a l výtisk SOŠ a 

SOU podnikání a služeb Jablunkov. 

3.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.3 Veškeré změny této smlouvy v průběhu školního roku budou řešeny písemnými 

dodatky. 

3.4 Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku, ust. § 262/2006 Sb zákoníku práce, ust. §391/ 2006 

Sb zákoníku práce o odpovědnosti za škody žáků. 

3.5 Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně a na důkaz 

svého souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy. 

3.6 Škola nebo organizace má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:............................................... 

 

..................................................................                 …………………….. 

za SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov  za organizaci 



 

Příloha č. 1 

DOHODA O ČINNOSTI INSTRUKTORA ODBORNÉ VÝCHOVY  ŽÁKA 

Jméno instruktora: ................................................................................................................... 

Provozovna:.............................................................................................................................. 

Jméno žáka(ů): ........................................................................................................................ 

Ročník obor: ............................................................................................................................ 

Období od-do: ......................................................................................................................... 

Povinnosti instruktora praktického vyučování: 

1. Seznámit se s osnovou příslušného učebního oboru a považovat jí za závaznou 
pro výuku žáka (viz příloha č. 2). 

2. Spolupracovat s učitelem praktického vyučování při odborné výchově žáka, 
který vůči škole zodpovídá za plnění osnov a hodnocení žáka. 

3. Přidělovat žákům vhodnou práci podle osnov učebního oboru, náležitě jim 
vysvětlovat prováděnou práci a osobně předvádět dle technologického postupu. 
Žák musí pracovat pod vedením instruktora. 

4. Důsledně dbát na dodržování stanovení pracovní doby, dodržování předpisů 
BOZP a PO a používání osobních ochranných pracovních pomůcek. 

5. Dbát na to, aby žák dodržoval pracovní řád a současně pracovní řád organizace, 
byl v práci řádně ustrojen v pracovním oblečení a pracovní obuvi. 

6. Při jakýchkoliv problémech (pracovních, chování, aj.) se řídit „Smlouvou o 
provádění praktického vyučování“ sepsanou s organizací. 

7. Dávat podklady pro hodnocení žáka v praktickém vyučování za kalendářní 
měsíc a v rámci platných předpisů navrhovat měsíční odměnu žáka (viz příloha 
č.3). Zasílat v elektronické podobě na e-mailovou adresu: 
zrpv@sos.jablunkov.cz. 

 

Datum: …………………………… 

 

…………………………….                                                       …………………………… 

Instruktor                                                                                  za organizaci 



 

Příloha číslo 4 

Podmínky odměňování za produktivní práci 

Žáci 2. a 3. ročníku oboru automechanik mají sedmihodinovou pracovní dobu. 

Žákům náleží odměna za produktivní práce (zák. č. 561/2004 Sb. § 112). 

Výše odměny dle měsíčního hodnocení žáků za vykonanou produktivní práci: 

Hodnocení Kč/hod. produktivní práce 

Výborný 25,- Kč 

Chvalitebný 21,- Kč 

Dobrý 17,- Kč 

Dostatečný žák je odvolán z pracoviště 

nedostatečný žák je odvolán z pracoviště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ……………………. 

 

      Ing. Szotkowski Roman 

       ředitel 

     SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov 



 

Příloha 2 - Dotazník 

 

Vážený potencionální zákazníku, 

Jsem živnostník v oboru zámečnictví a uvedený dotazník mi pomůže k začátku 

podnikání a ke zjištění Vašich požadavků. Dotazník je anonymní, tudíž se nemusíte 

podepisovat. Tam, kde jsou tečky, napište svou odpověď. Tam, kde je ano – ne, zaškrtněte 

nesprávnou odpověď. 

1) Jste muž nebo žena?  ………….. 
Věk:     ………….. 
Dosažené vzdělání:   ………….. 
 

2) Měl/a byste zájem o některé služby nabízené firmou Zámečnictví SIKOTO? 

Oplocení všeho druhu Ano – Ne 

Garážové vrata (křídlová) Ano – Ne 

Venkovní vrata (křídlová) Ano – Ne 

Schodiště, zábradlí Ano – Ne 

Zvířecí potřeby (psí kotce a boudy, voliéry) Ano – Ne 

Jiné svářečské práce Ano - Ne 

 

 

3) Jste firma nebo domácnost? (pokud firma pokračujte otázkami 4-6 a pak otázkou 

8 - 9, pokud domácnost, pokračujte otázkou 7 a pak 8-9 a dále.) ……………….. 

 

4) V čem podnikáte? ………………………….  

5) Jste FO nebo PO? …………………………. 



 

6) Jste plátcem DPH? Ano – ne 

7) Bydlíte v rodinném domě nebo v bytě? ……………………. 

8) Znáte nějakou konkurenci z oboru zámečnictví? Ano – ne 

Jestli ano kolik? ……….. 

9) Prostřednictvím jaké reklamy se nejčastěji dozvídáte o službách firem? 

Internet Ano - Ne 

Letáky Ano – Ne 

Inzerce v novinách Ano – Ne 

Billboardy Ano – Ne 

Reklama na autech Ano – Ne 

Jiné Ano - Ne 

 

Děkuji Vám za trp ělivost při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

 

 

Děkuji, Vaše Zámečnictví SIKOTO 

                                                                                                            Tomáš Sikora



 

Příloha 3 - Náklady firmy v období 2010 – 2014 (Tabulka) 

Název V.n. F.n. 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Počáteční náklady x 73 723,29 12 000 12 000 12 000 12 000 

Zaměstnanci x 257 280,00 514 560 771 840 1 029 120 1 286 400 

stravenky 10 800,00 21 600 32 400 43 200 54 000 

Studenti x 31 800,00 31 800 31 800 31 800 31 800 

Platba za účetní služby x 30 000,00 30 000 30 000 48 000 48 000 

Platba Fa Czudek x 48 000,00 48 000 48 000     

Odpisy za automobil č.1. x 8 789,00 17 778 17 778 17 778 17 777 

Odpisy za automobil č.2. x     11 000 22 250 22 250 

POV za automobily x 5 722,00 5 722 11 444 11 444 11 444 

Energie x 30 000,00 31 500 33 000 34 500 36 000 

Pohonné hmoty x 54 000,00 54 000 108 000 108 000 108 000 

Mobilní paušál x 12 000,00 14 400 16 800 19 000 21 400 

Náklady celkem [Kč] 562 114,29 781 360 1 124 062 1 377 092 1 649 071 
 

 

Příloha 4 - Výdaje za zboží potřebné k podnikání (Tabulka) 

Název položky cena s DPH cena bez DPH DPH 

Citroën Berlingo 1,9D  [12] 
 

79 900,00  
 

Příkl. Vrtačka GSB 22-2 RE  [11] 5 580,00 4 650,00 930,00 

Příkl. Vrtačka GSB 1600 RE  [11] 3 160,00 2 633,33 526,67 

Úhlová bruska AGP 230-26 AB FastFi  [11] 5 840,00 4 866,67 973,33 

Úhlová bruska AGP 150-16 D  [11] 3 950,00 3 291,69 658,31 

GAMA 141 svářecí inventor + příslušenství [13] 7 188,00 5 990,00 1 198,00 

Samostmívací kukla ORIGO-TECH 9-13 ESAB  [13] 2 748,00 2 290,00 458,00 

Ruční nářadí (kladivo, šroubováky…) 5 000,00 4 167,00 833,00 
Pracovní oděv + ochranné pomůcky 9 000,00 7 200,00 1 499,00 
Spotřební materiál (elektrody, brus., řez. Kotouče) 5 000,00 4 167,00 833,00 
Mobilní telefon (2 ks) 5 000,00 4 167,00 833,00 

 Celkem [Kč]  123 623,29  7 544,31 
 

  



 

Příloha 5 – Porovnání odvodu dan

 

Rok 
Použití paušálních náklad

Soc. p. 
[Kč] 

Zdr.p. 
[K

2010 31 536 
2011 43 362 
2012 55 188 
2013 73 716 
2014 86 724 
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Porovnání odvodu daně (Tabulka, Graf) 

Použití paušálních nákladů  Použití firemních náklad
Zdr.p. 
[Kč] 

Celkem 
[Kč] 

Soc.p. 
[Kč] 

Zdr.p. 
[Kč] 

Celkem 
[K

14 581 46 117 75 612 34 958 110 570

20 048 63 410 102 732 47 496 150 228

25 515 80 703 111 827 51 701 163 528

34 081 107 797 167 522 77 451 244 

40 095 126 819 192 856 89 163 282 019

 

2011 2012 2013

Porovnání odvodu daně 

použití paušalních nákladů použití firemních náklad

Použití firemních nákladů 
Rozdíl [Kč] Celkem 

[Kč] 

110 570 64 453 
150 228 86 818 
163 528 82 825 
244 973 137 176 
282 019 155 200 

 

2014 Rok

použití firemních nákladů



 

Příloha 6 – Výrobky (Obrázky) 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 


