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ANOTACE 

 

HALŠKOVÁ. Z. Založení nového podniku : bakalářská práce. Ostrava : VŠB – Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta strojní. Katedra mechanické technologie, 2010, 41 s. vedoucí 

práce: Novák, J. 

Předmětem bakalářské práce „Založení nového podniku“ je zpracování konkrétního 

podnikatelského plánu pro osobu, která bude podnikat na základě živnostenského 

oprávnění. Teoretická část bakalářské práce se věnuje analýze současných legislativních 

podmínek pro podnikání, následné volbě právní formy a teoretické části podnikatelského 

plánu. Následující praktická část se zabývá zpracováním daného podnikatelského plánu 

pro vodoinstalatérské a topenářské práce, který má strukturu definovanou v teoretické 

části. Součástí bakalářské práce je uvedený příklad z praxe rekonstrukce koupelny. 

 
Klí čová slova: 
Podnikání, podnikatel, podnikatelský plán, živnostenské oprávnění, založení podniku 
 
 

ABSTRACT 

 

HALŠKOVÁ. Z. Foundation New Business : a bachelor thesis. Ostrava : VŠB - Technical 

University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Mechanical 

Technology, 2010, 41 p. Thesis head:  Novák, J. 

The subject of the bachelor thesis „The Establishment of the New Company“ is the 

creation of a business plan of a person that will carry on business with a trade licence. The 

theoretical part of the thesis is focused on the analysis of current legal conditions of 

business, the choice of legal forms and the theorethical part of business plan. The practical 

part deals with the processing of the given business plan of plumbing and heating 

engineering service. The structure has been defined in theoretical part. The example of a 

reconstruction of a bathroom is the component of the thesis.  
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ÚVOD 
 

Téma, které je zpracováno do podoby bakalářské práce se nazývá založení nového 

podniku. V dnešní době je velice těžké si najít práci, která by každého člověka dostatečně 

naplňovala. V případě, že nemáme to štěstí na naši vysněnou práci, je možnost si založit 

vlastní podnik, kde můžeme uplatnit nabité zkušenosti. Zakládání podniku je vlastně krok 

do neznáma, nevíme, zda se podnik na dnešním trhu dostatečně uplatní a zda bude 

konkurenceschopný. Na trhu existuje mnoho firem, které se zaměřují na určité činnosti. 

Cílem této bakalářské práce je výběr a založení nového podniku a s tím i související 

úkony mezi, které patří zejména volba a výběr právní formy a sepsání podnikatelské 

záměru do podoby podnikatelského plánu.  

Nejpodstatnější části podnikatelského plánu, které musí být dostatečně a kvalitně 

zpracovány jsou především marketingový plán a finanční plán podniku. Součástí 

finančního plánu bude rozpis příjmu a nákladu, který nám stanoví, zda zakládány podnik 

se jeví jako reálný a konkurenceschopný. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODMÍNEK 
 

Pro každé oblasti podnikání platí určité podmínky, pravidla a omezení. Veškeré tyto 

podmínky jsou určeny legislativou. 

 

1.1 Legislativní požadavky pro podnikání 

 

Pro malé a střední firmy platí stejné legislativní požadavky jako pro velké podniky.  U 

velkých firem deleguje zabezpečení řada specialistů, což u malých firem není možné. 

Jediným řešením, které platí pro malé a střední podniky je zabezpečovat tyto činnosti 

externě. Tyto požadavky musíme brát v úvahu do budoucna.  

Zdrojem informací, kde jsou uvedeny platné právní předpisy, je sbírka zákonů a 

právních předpisů. 

 

1.2 Právní předpisy 
 

Právní předpisy jsou členěny z různých hledisek. Jedním z rozdělení je na 

soukromoprávní a veřejnoprávní. 

Soukromoprávní úprava znamená, že poškozený se musí sám domáhat svých práv a 

náprav soudní cestou. Cílem poškozeného je dosáhnout v soudním sporu náhradu škody. 

Charakter soukromoprávních sporů vychází z občanskoprávních a obchodněprávních 

vztahů. 

Veřejnoprávní úprava je zpravována orgány veřejné správy a její ochrana má obecný 

charakter. Poškozený nemůže žádat náhradu škody. Mezi nástroje veřejnoprávní ochrany 

patří předběžná ochrana, která spočívá v zákazu prodeje, odebrání živnostenského 

oprávnění. Dalším nástrojem veřejnoprávní ochrany je následná ochrana, do které řadíme 

postih za přestupek nebo jiný delikt.  Zákony, které mají podobu veřejnoprávní úpravy jsou 

zákony na ochranu spotřebitele, o technických požadavcích na výrobky. 
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1.3 Obecná doporučení pro podnikatele 
 

Každý podnikatel vstupuje do řady obchodních, finančních a dalších vztahů 

s dodavateli, odběrateli, zákazníky, zahraničními partnery. Není výslovnou podmínkou 

uzavírat smlouvu, ale v případě, že přesáhneme určitou částku, je pro podnikatele 

významná. Při podepisování určité smlouvy by měl podnikatel věnovat zvýšenou 

pozornost smlouvě, než ji podepíše. Každá smlouva by měla obsahovat určité náležitosti. 

 

1.4 Podmínky pro podnikání  
 

Pro podnikání platí určitá pravidla, určité podmínky a určitá omezení. Avšak 

podmínky pro podnikání musí být ve své podstatě pro všechny podnikatele stejné. Jednou 

ze základních podmínek podnikání je dosažení věku 18 let. Tam, kde je potřeba 

kvalifikace, musí být prokázaná. Omezení a podmínky může stanovit zákon. Obecně 

platnou úpravou pro podnikání je živnostenský zákon. 

 

Tabulka 1. Nejlepší podmínky pro podnikání 

Země Pořadí 

Singapur 1 

Nový Zéland 2 

USA 3 

Hong – kong 4 

Dánsko 5 

Slovensko 32 

Česká republika 56 

 

Přestože Česku patří v současné době 56. místo, zlepšily se podmínky v posledních 

letech především pro drobné podnikatele, o čemž svědčí i skutečnost, že ke konci srpna 

roku 2001 bylo u České správy sociálního zabezpečení evidováno 633.880 osob 

samostatně výdělečně činných, kteří si svou činností skutečně vydělávají (tj. odvádí 

sociální pojištění)  na konci roku 2007 to bylo již 718.992 lidí (což je nárůst téměř o 12 

%).[1] 
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Graf 1. Nejlepší podmínky pro podnikání 

 

Nejlepší podmínky pro podnikání má Singapur, Česká republika je až na 56 místě. 

 

 

1.5 Obchodní zákoník 

 

Obchodní zákoník nám upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy 

také jiné vztahy, které souvisejí s podnikáním, a zapracovává příslušné předpisy 

Evropských společenství. Právní vztahy řídíme ustanovením tohoto zákona. Jestliže 

některé otázky nelze řešit podle těchto nařízení, musí se řešit dle občanského práva. 

Obchodní zákoník se skládá ze čtyřech části. Část první se věnuje obecnému ustanovení, to 

znamená, věcná a osobní působnost, vymezení pojmů podnikání, podnikatel, podnik a 

obchodní jmění, organizační složka podniku, obchodní firma, jednání podnikatele, 

podnikání zahraničních osob v ČR, obchodní rejstřík atd. Druhá část se zaobírá druhy 

obchodních společností a družstvo. Náplní třetí části obchodního zákoníku je obchodní a 

závazkové vztahy. Do části poslední, tedy čtvrté patří ustanovení společná, přechodná a 

závěrečná. 
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1.5.1. Podnikání 
 

Obchodní zákoník nám definuje pojem podnikání jako soustavnou činnost prováděnou 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku. Podnikatelem může být jak fyzická osoba tak také právnická osoba. Podnikatelem je 

osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského 

oprávnění nebo také osoba, která provozuje zemědělskou výrobu. U fyzických osob je 

místem podnikání adresa zapsaná v obchodním rejstříku, kde podnikatel je povinen uvést 

své skutečné místo podnikání. 

 

1.5.2 Podnikatel 
 

Podnikatelem může být jak fyzická (jednotlivec) osoba, tak i právnická osoba 

(společnosti nebo družstvo). Podnikatel je osoba, která podnik zakládá a provozuje její 

činnost. Podnikatelem může být: 

• osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 

• osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 

• fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu 

 

 

1.5.3 Podnik  

 

Pod pojmem podnik se rozumí soubor hmotných (budovy, stroje, zařízení, pozemky, 

dopravní prostředky), nehmotných (softwary, licence, akcie) a osobních (pracovníci, 

manažeři) složek podnikání. 

 

 

1.5.4 Obchodní jméno 

 

Každý podnikatel má své obchodní jméno, pod kterým podniká, a je zapsán do 

obchodního rejstříku. Z obchodního jména nám vyplývá, zda se jedná o osobní firmu nebo 

obchodní společnost. Obchodní jméno musí být jedinečné, nesmí ho používat jiný 

podnikatel. V případě, že dva podnikatelé mají shodné jméno a příjmení, smí být obchodní 
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jméno doplněno o rozlišující dodatek. U osobní firmy je přesně stanoven základ, co musí 

obsahovat obchodní jméno. Tedy celé křestní jméno a příjmení. Naopak u obchodních 

společností si volí obchodní jméno zakladatelé při založení společnosti. Je to název, pod 

kterým je zapsána v obchodním rejstříku a musí obsahovat dodatek označující její právní 

formu. 

 

1.5.5 Obchodní rejstřík 
 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují důležité údaje týkajících se 

podnikatelů. Do obchodního jsou povinně zapsány všechny obchodní společnosti, družstva 

a státní podniky. Když jsem zapsání do obchodního rejstříku, vyplývají nám určité 

povinnosti, jako je vedení účetnictví, podléhání dani z příjmu apod. Jediný, kdo není 

povinen se zapisovat do obchodního rejstříku je soukromý podnikatel, ale na vlastní žádost 

zapsán bude. Do obchodního rejstříku zapisujeme obchodní jméno, sídlo nebo bydliště či 

místo podnikání, identifikační číslo, předmět podnikání a právní formu. 

 

1.6 Seznam zákonu 

 
- Zákon č. 40/1964 sb., občanský zákoník ve znění č. 285/2009 sb. 

- Zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník ve znění č. 420/2009 sb. 

- Zákon č. 40/2009 sb., trestní zákoník 

- Zákon č. 500/2002 sb., vyhláška MF – podvojné účetnictví pro podnikatele ve 

znění č. 469/2009 sb. 

- Zákon č. 235/2004 sb., zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 489/2009 sb. 

- Zákon č. 586/1992 sb., zákon o daních z příjmů ve znění č. 362/2009 sb. 

- Zákon č. 328/1991 sb., zákon o konkurzu a vyrovnání ve znění č. 264/2006 sb. 

- Zákon č. 143/2001 sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže ve znění č. 296/2007 

sb. 

- Zákon č. 256/2004 sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve znění č. 420/2009 

sb. 

- Zákon č. 563/1991 sb., zákon o účetnictví ve znění č. 304/2009 sb. 

- Zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce ve znění č. 382/2008 sb. 

- Zákon č. 455/1991 sb., živnostenský zákon ve znění č. 292/2009 sb. 
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2 VOLBA PRÁVNÍ FORMY 
 

Tato část bakalářské práce se zabývá činností související se založením podniku a 

volbou právní formy. Jsou zde popsány obchodní společnosti, družstvo a živnosti. 

 

2.1 Kritéria volby právní formy 
 

Při výběru vhodné právní formy podniku bude podnikatel brát v úvahu především tato 

kritéria: 

a) Způsob a rozsah ručení 

b) Oprávnění k řízení 

c) Počet zakladatelů 

d) Nároky na počáteční kapitál 

e) Administrativní náročnost na založení podniku 

f) Účast na zisku nebo ztrátě 

g) Finanční možnosti 

h) Daňové zatížení 

i) Zveřejňovací povinnost 

 

2.1.1 Způsob a rozsah ručení 
 

Na způsobu a rozsahu ručení bude záviset riziko podnikatele, který se stává 

zakladatelem a společníkem podniku. Podle platné právní úpravy existují dvě varianty 

ručení. První variantou je omezené ručení, kdy podnikatel ručí za závazky společnosti do 

výše svého neplaceného majetkového vkladu. V tomto případě podnikatel neručí za 

závazky podniku osobním majetkem. Druhou variantou je neomezené ručení, kdy 

podnikatel ručí za závazky společnosti celým tedy i osobním majetkem. 

 

2.1.2 Oprávnění k řízení 
 

Jedná se především o to, kdo společnost povede a bude jí zastupovat navenek. 

Obchodní zákoník nám dává na výběr dvě možnosti. V prvním případě je tato otázka na 

uvážení majitelů či společníků, kteří mohou toho zmocnění zakotvit např. do společenské 
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smlouvy. V druhém případě zákon předepisuje, jaké orgány musí podnik mít a jaké jsou 

jejich kompetence. 

 

2.1.3 Počet zakladatelů 
 

U společnosti s ručením omezeným je možné, aby za splnění určitých podmínek jej 

založila jedna osoba (fyzická).  Osobní společnosti musí založit minimálně dvě osoby, u 

společnosti s ručením omezeným je dám i maximální možný počet společníků a to je 50 

osob. 

 

2.1.4 Nároky na počáteční kapitál 
 

Počáteční kapitál pro založení podniku je ze zákona definován pouze pro kapitálové 

společnosti. U společnosti s ručením omezeným je dáno 200 000 Kč a pro akciové 

společnosti je to 2 000 000 Kč. U osobních společností a u živnostníků není ze zákona 

určen počáteční kapitál. 

 

2.1.5 Administrativní náro čnost  
 

Administrativní náročnost je spojena s úpravou podmínek, za kterých podnik vzniká. 

Nejnáročnější je založení akciové společnosti. Naopak nejjednodušší je tomu u podnikatelů 

– živnostníků, kdy je jedná o jednorázový výdaj, který je úhradou za vydání 

živnostenského oprávnění. 

 

2.1.6 Účast na zisku nebo ztrátě 
 

Míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku nebo ztrátě. V případě, že 

společníci neuzavřeli dohodu o rozdělení zisku, dělí se zisk rovným dílem mezi všechny 

společníky. Výjimku tvoří pouze ty případy, kdy dělení zisku plyne přímo ze zákona. 

Pouze v případě akciové společnosti závisí podíl na zisku rozhodnutím valné hromady. 
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2.1.7 Finanční možnosti 
 

Jedná se o zvláštní možnosti rozšíření vlastního kapitálu, případně o snížení a 

k přístupu k cizímu kapitálu. Úvěrové možnosti se u právních forem značně liší a odvíjejí 

se od výše kapitálu, kterým společnost disponuje a významnou roli hraje i způsob a míra 

ručení. 

 

2.1.8 Daňové zatížení 
 

Velmi důležité pro volbě právní formy podnikání je daňové hledisko. Podnikatelé platí 

daně přímé a daně nepřímé. Rozeznáváme dva pojmy poplatníka a plátce daně. 

Poplatníkem je osoba, jejíž příjmy, majetek jsou přímo podrobeny dani. V určitých 

případech nemusí poplatník odvádět daň, plátcem daně je např. zaměstnavatel. Plátcem 

daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň 

vybranou od poplatníků. 

Nepřímě daně můžeme charakterizovat jako daně, které platíme současně s cenou 

zboží. Jsou velice důležité pro státní rozpočet, jsou jejich velkým přínosem. Mezi nepřímé 

daně patří daň z přidané hodnoty a daně spotřební. 

Přímé daně působí přímo na každou fyzickou a právnickou osobu, musí se zaplatit 

finančnímu úřadu. Všechny daně se shromažďují v příjmech státního rozpočtu. K přímým 

daním řadíme daň z příjmu fyzických tak právnických osob, daň z nemovitosti, daň 

dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, daň silniční. 

 

Obrázek 1. Rozdělení daní 
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Obrázek 2. Význam jednotlivých daní a jim podobných příjmů v ČR 

 

 
Daň z příjmu fyzických osob 

Předmětem daně z příjmu fyzických osob je zvýšení majetku poplatníkem, a to 

peněžní ale i nepeněžní formou. 

 

Daň z příjmu právnických osob 

Předmětem daně z příjmu právnických osob, které jsou založeny za účelem podnikání, 

patří výnosy z veškeré činnosti a nakládání s veškerým majetkem. 

Tabulka 2. Daň z příjmu právnických osob 

rok Sazba daně 

2010 19 % 

2009 20 % 

2008 21 % 

2007 24 % 

2006 24 % 

2005 26 % 

2004 28 % 

2003 31 % 

2002 31 % 

2001 31 % 
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2000 31 % 

  

 

Graf 2. Sazba daně 

 

 

 

2.1.9 Zveřejňovací povinnost 
 

Zveřejňovací povinnost je upravena Zákonem o účetnictví a Obchodním zákoníkem. 

Pod pojmem zvěřejňovací povinnost rozumíme publikovat rozvahu, výkaz zisků a ztrát a 

přílohy. 

 

2.2 Osobní firma 

 
Osobní podnikání je charakterizované úplnou vazbou osoby podnikatele na jeho 

podnikání. Podnikatel podniká pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost. O 

obchodních otázkách rozhoduje podnikatel sám, jedná ve všech věcech podnikání. Za 

závazky odpovídá celým svým majetkem. Nemá povinnost zápisu do obchodního rejstříku, 

naopak zahraniční podnikatel se musí zapsat do obchodního rejstříku. 
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2.3 Obchodní společnosti 

 
Obchodní společnosti jsou právnické osoby, založené za účelem podnikání. Dělíme je 

na společnosti osobní, smíšené a kapitálové. Mezi osobní společnosti patří veřejná 

obchodní společnost a komanditní společnost. Ke kapitálovým společnostem se řadí 

společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 

 

2.3.1 Založení a vznik obchodní společnosti 
 

K založení společnosti dochází uzavřením zakladatelské smlouvy. Jestliže společnost 

zakládá pouze jeden společník, stačí sepsat zakladatelskou listinu, která musí mít formu 

notářského zápisu.  Na těchto dokumentech musí být úředně ověřeny podpisy zakladatelů. 

Teprve zápisem do obchodního rejstříku společnost vzniká a je oprávněna začít 

s podnikatelskou činností. 

 

2.3.2 Zrušení a zánik společnosti 
 

Společnost zaniká dnem, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku. Nejdříve však 

dochází ke zrušení společnosti a následně k likvidaci. Bez likvidace může společnost 

zaniknout ve třech případech: 

a) Při sloučení s jinou firmou, při přeměně na jiný druh obchodní společnosti nebo při 

prodeji podniku 

b) V případě, že byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku 

c) Po ukončení konkurzního řízení nezbude žádný majetek 

Ostatní případy musí být provedeny s likvidací. 

 

2.3.3 Veřejná obchodní společnost 
 

Veřejná obchodní společnost se řadí pod osobní společností. Je charakteristická tím, že 

musí mít alespoň dva společníky, kteří nemají povinnost vkladu, ale ručí celým svým 

majetkem. Tuto společnost mohou založit jak fyzické tak právnické osoby. Uzavírá se 

sepsáním společenské smlouvy. Společenská smlouva musí obsahovat obchodní jméno a 

sídlo společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště a předmětem podnikání. 
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Zisk si dělí rovným dílem. Právo jednat za společnost má každý společník, není-li jinak 

uvedeno ve smlouvě. 

 

2.3.4 Komanditní společnost 
 

Komanditní společnost je smíšeným typem osobní a kapitálové společnosti. Skládá se 

ze dvou druhů společníků komplementáře a komanditisty. Musí být založena nejméně 

dvěma společníky, avšak jeden je komplementář a druhý komanditista.  Komplementář 

nemusí vložit do společnosti vklad, ale ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. 

Komanditista musí vložit do společnosti vklad, jehož výše je stanovena ve společenské 

smlouvě, avšak její minimální hodnota je 5 000 Kč. Komanditista ručí za závazky 

společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku. 

Právo na obchodním vedení podniku má komplementář, komanditista se tohoto 

obchodního vedení neúčastí. Rozdělení zisku by měla určit společenská smlouva, 

v případě, že společenská smlouva nic takového nestanovila, dělí se zisk na dvě poloviny. 

Jedna polovina náleží komplementářům a druhá komanditistům, a ty se dále dělí mezi 

sebou rovným dílem. 

 

2.3.5 Společnost s ručením omezeným 
 

Společnost s ručením omezeným řadíme mezi kapitálové společnosti. Tuto společnost 

může založit i jedna osoba (jak právnická tak fyzická), avšak počet společníků je 

limitován. Maximální počet dosahuje 50 společníků. Do obchodního rejstříku se musí 

zapsat základní jmění, které činí nejméně 200 000 Kč, které se vytváří vklady společníků. 

Vklad může mít podobu jak peněžitých tak majetkových vkladů. Minimální hodnota 

vkladu činí 20 000 Kč. Společnost s ručením omezeným povinně zřizuje rezervní fond. 

Společnost ručí za závazky celým svým majetkem. Společník ručí za závazky společnosti 

do výše svého nesplaceného vkladu, který je zapsán v obchodním rejstříku. Nejvyšší orgán 

společnosti je valná hromada, která rozhoduje o roční účetní uzávěrce, rozdělení zisku, 

případně vyrovnání ztrát, jmenuje a odvolává jednatele společnosti, také rozhoduje o 

zrušení společnosti. Statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů, ti mají na starost 

obchodní vedení společnosti. Kontrolní orgán případně dozorčí rada se zřizuje jen 

v případě, že je to stanoveno ve společenské smlouvě. 
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2.3.6 Akciová společnost 
 

Akciovou společnost řadíme mezi kapitálové společnosti. Tato forma společnosti se 

hodí pro větší sdružení. Její základní kapitál je tvořen počtem akcií o určité jmenovité 

hodnotě. Akciová společnost ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, akcionáři 

však za závazky společnosti neručí. Společnost může být založena pouze jedním 

zakladatelem, je-li zakladatel právnická osoba, dále pak dvěma nebo více zakladateli na 

základě zakladatelské smlouvy. Základní kapitál musí tvořit hodnotu alespoň 20 000 000 

Kč, to v případě veřejné nabídky akcií. Založení bez veřejné nabídky akcií musí činit 

alespoň 2 000 000 Kč. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Statutárním 

orgánem je představenstvo, které řídí obchodní vedení společnosti. Společenstvo musí vést 

účetnictví a předkládat valné hromadě účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Valná 

hromada má za úkol volit a odvolávat členy představenstva. Kontrolním orgánem 

společnosti je dozorčí rada. Akciová společnost vzniká a zaniká dnem zápisu případně 

výmazu z obchodního rejstříku. 

 

2.4 Družstvo 

 
Družstvo je založení společenství o neuzavřeném počtu osob za účelem podnikání 

nebo zajišťování hospodářských, sociálních či jiných potřeb svých členů. Družstvo mohou 

založit minimálně 5 členů nebo ho mohou tvořit dvě právnické osoby. Družstvo je 

právnickou osobou, která za porušení závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové 

družstva neručí za závazky. Základní jmění je tvořeno vklady členů, minimální hodnota je 

50 000 Kč. Založení družstva vyžaduje ustavující schůzi, kdy bylo zvoleno představenstvo, 

schváleny stanovy a určuje zapisované základní jmění. Družstvo vzniká dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. Družstvo je povinno zřídit nedělitelný fond. Členství zaniká 

vystoupením nebo vyloučením z družstva či zánikem družstva. 

 

2.5 Živnosti 

 
Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje 

zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání v novelizovaném znění. 
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2.5.1 Všeobecné podmínky 
 

Všeobecné podmínky musí být vždy splněny, abychom mohli provozovat živnost. U 

fyzických osob jsou to podmínky: 

• Dosažení věku 18 let ke dni živnostenského oprávnění 

• Plná způsobilost k právním úkonům 

• Bezúhonnost 

Za bezúhonnost považujeme člověka, který nebyl pravomocně odsouzen, pro trestný 

čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, pro jiný trestný čin spáchaný 

úmyslně. 

 

2.5.2 Zvláštní podmínky 
 

Mezi zvláštní podmínky patří odborná a jiná způsobilost. U právnických osob musí 

zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce. 

Pro řemeslné živnosti je charakteristické, že vyžadují odbornou způsobilost vyučením 

v oboru i praxi v oboru. Základní průkaz odbornosti je výuční list. K tomu potřebujeme 

tříletou praxi v oboru nebo vysvědčení prokázané o závěrečné zkoušce na středním učilišti 

a 3 roky praxe, maturitní zkoušce na střední odborné škole, nebo na gymnáziu s odbornými 

předměty a 2 roky praxe, nástavbovém studiu v oboru a 2 roky praxe, absolvování vysoké 

školy v příslušném oboru a 1 rok praxe, úspěšné vykonání kvalifikační zkoušky před 

komisí. Seznam řemeslných živností je uveden v příloze k živnostenskému zákonu. 

Pro živnosti vázané jsou kvalifikační požadavky uvedeny zvláště pro každou z nich 

v příloze k živnostenskému zákonu. Jedná se o zvláštní předpisy, které podrobněji uvádějí 

požadavky a průkaz o dosažení kvalifikace. Seznam vázaných živností najdeme v příloze 

k živnostenskému zákonu. 

 

2.5.3 Rozdělení živností 
 

Základní rozdělení živností je na živnosti ohlašovací a koncesované. Dále se živnosti 

ohlašovací dělí na řemeslné, vázané a volné živnosti. Ohlašovací živnost smí být 

provozována na základě ohlášení. Po osvědčení a splnění podmínek je nám vydán 

živnostenský list, který je průkazem k oprávnění provozovat živnost. U koncesovaných 

živností podnikáme až po udělení koncese. Koncese je státní povolení k provozování 
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určitých živností. Další rozdělení je na živnosti obchodní, výrobní a živnosti poskytující 

služby. 

 

2.5.4 Vznik a zánik živnostenského oprávnění 
 

U ohlašovacích živností vzniká živnostenské oprávnění dnem ohlášení živnosti, dnem 

doručení koncesní listiny vzniká koncesovaná živnost. 

Živnost zaniká smrtí podnikatele, pokud v živnosti nepokračují dědicové, pozůstalý či 

pověřená osoba ke správě podniku, zánikem právnické osoby, uplynutím doby, na kterou 

byly živnostenský list nebo koncesní listina vydány a poslední možnost je rozhodnutím 

živnostenského úřadu. 

 

2.6 Organizační statistika 

 
Všechny typy založení společností mají své výhody i nevýhody.  Každý jednotlivec či 

společníci zakládají podnik podle svých potřeb a možností. Četnost ekonomických 

subjektů v Moravskoslezském kraji je znázorněna v grafu 3.  

 

Graf 3 ekonomické subjekty dle Moravskoslezského kraje 
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Tabulka 3. Volby právní formy [2] 

Registrované subjekty 2006 2007 2008 

Živnostník zapsaný 
v obchodním rejstříku 

1182 1 193 1 186 

Veřejná obchodní společnost 636 630 624 

Společnost s ručením 
omezeným 

17  271 18 261 19 361 

Společnost komanditní 33 30 32 

Nadace 80 80 82 

Akciová společnost 1 378 1 737 2 004 

Společenství vlastníků jednotek 3 215 3 613 3 962 

Družstvo 1 349 1 414 1 492 

Státní podnik 60 50 46 

Příspěvková organizace 1 104 1 082 1 062 

Sdružení (svaz, spolek, 
společnost, klub aj.) 

5 122 5 391 5 687 
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ 
 

Do kapitoly návrhy řešení jsem zahrnula teoretickou část podnikatelského plánu. 

 

3.1 Podnikatelský plán 

 
Podnikatelský plán můžeme charakterizovat mnoha způsoby. Jeden ze způsoby, proč 

podnikatelský plán sestavujeme, je ten, že chceme oslovit finanční sektor, zaujmout 

investora nebo si půjčit od banky za účelem rozvoje podnikatelské činnosti. 

Charakterizujeme ho také jako dokument, v němž jsou uvedeny základní myšlenky firmy, 

dlouhodobé cíle a cesty vedoucí k jejímu dosažení. Podnikatelský plán obsahuje také 

financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence, strategie vedoucí 

k dosažení stanovených cílů. Papírová podoba nám může pomoci odhalit případné 

nedostatky, nelogičnost podnikatelského plánu.  

 

3.2 Účel podnikatelského plánu 

 
Uvnitř firmy slouží podnikatelský plán jako plánovací nástroj, podklady pro 

rozhodování, nástroje kontroly, v případě, že podnikatel firmu teprve zakládá. Firma stojí 

před výraznými změnami, které mají dlouhodobé důsledky na její chod. Změny, které 

mohou nastat, jsou velké investice, sloučením s jiným podnikatelským subjektem, 

rozdělení firmy na více části, vstup do strategické aliance, odprodej nebo uzavření 

neefektivních provozů.  

Externí subjekty zpracovávají na základě podnikatelského plánu schopnosti firmy 

realizovat náročnější investiční program, připravenost ucházet se o některý druh 

podnikatelské podpory. Kvalitně sestavený podnikatelský plán může výrazně přispět 

k získání potřebného kapitálu, který potřebujeme pro financování podniku. 
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3.3 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 
 

Pro sestavení podnikatelského plánu musí být respektovány obecně platné předpisy. 

Účelem sepsání podnikatelského plánu mít je k dispozici pro jiné firmy. Je vhodné, aby 

podnikatelský plán byl: 

srozumitelný – je vhodné se vyjadřovat jednoduše, nemít mnoho myšlenek v jedné větě, 

vybírat opatrně přídavná jména. Pro lepší názornost je vhodné sestavit tabulky. 

logický – myšlenky a skutečnosti musí na sebe navzájem navazovat, musí být podloženy 

fakty, tvrzení v plánu se nesmí odporovat. Graficky znázorňovat časové průběhy. 

Uváženě stručný – myšlenky a závěry musí být uvedeny stručně, ale ne na úkor postižení 

základních faktů. 

Pravdivý a reálný -  pravdivost uváděných údajů a reálnost musí být samozřejmostí. 

Respektování rizika -  podnikatelský plán sestavujeme do budoucnosti. Respektování rizik, 

identifikace rizik v kritických momentech zvětšuje důvěryhodnost podnikatelského plánu.  

 

3.4 Struktura podnikatelského záměru 

 
Struktura podnikatelského plánu může mít různé podoby. Je na každém zvlášť, jakou 

podobu si podnikatel podnikatelského plánu zvolí. Odlišné mohou být například názvy 

kapitol, ale celkový obsah a charakter podnikatelského plánu musí být prakticky stejný. 

Výjimku tvoří banky, které předepisují formát podnikatelského plánu při žádosti o 

financování. Podnikatelský plán je součástí procesu plánování a je to neustálé se opakující 

proces.  Podnikatelský plán by měl být rozhodně jednoduchý, srozumitelný, stručný, reálný 

a pravdivý. Při zakládání nového podniku obsahuje podnikatelský plán strukturu, mezi 

kterou řadíme titulní stranu, exekutivní souhrn, popis podniku, externí prostředí, 

marketingová plán, operační plán, personální zdroje, finanční plán, hodnocení rizik a 

přílohy. 

 

3.4.1 Titulní strana 
 

Titulní strana obsahuje název dokumentu, případně podtitul upřesňující charakter 

dokumentu, například název zakládaného podniku nebo živnosti, určení místa a data 

vzniku, jména podnikatelů a kontakty, logo podniku. Titulní strana může také zahrnovat 
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způsob financování. Za titulní stranou následuje obsah dokumentu včetně seznamu příloh 

plánu. Tuto část můžeme doplnit o Úvod nebo Účel, kde definujeme cíle podnikatelského 

plánu. 

 

3.4.2 Exekutivní souhrn 
 

Tato kapitola představuje abstrakt celého podnikatelského plánu. Je to stručné shrnutí 

veškerých důležitých a podstatných informací o podnikatelském záměru a charakteru 

podnikání. Stručně a výstižně nám popisuje zakladatele, produkty nebo služby, trh, silné 

stránky a výhody zakládaného podniku, strategii, kterou dosáhneme stanovených cílů, 

klíčová finanční data a potřebné finanční zdroje. Vytyčuje nám, jaké cíle chceme 

dosáhnout a jak je budeme realizovat. Exekutivní souhrn se zpracovává až po úplném 

sepsání celého podnikatelského plánu. 

 

3.4.3 Popis podniku 
 

Tato část zahrnuje detailní popis podniku. Popis podniku obsahuje doložené fakta, 

která potřebujeme k založení, definujeme v něm strategii podniku, cíle a cesty k jejich 

dosažení. Ke klíčovým slovům této části kapitoly patří výrobky či služby, umístění a 

velikost podniku, přehled personálu podniku, organizační schéma, veškeré kancelářské 

zařízení a jiné technické vybavení, průprava podnikatele. 

 

3.4.4 Externí prostředí – trh 
 

V této kapitole se budeme zabývat analýzami vnitřního a vnějšího prostředí. Mezi mě 

řadíme SWOT analýzu, PEST analýzu, Porterův model konkurenčních sil. 

SWOT analýza je nejčastějším nástrojem analýzy. Identifikuje nám faktory z hlediska 

silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb, kterým bude podnik vystaven. 

Silné a slabé stránky řadíme mezi interní faktory, které můžeme kontrolovat a sami 

ovlivňovat. Naopak hrozby a příležitosti můžeme zařadit mezi externí vlivy, které 

neovlivníme, ale můžeme na ně reagovat. 

NÁMĚTY PRO HLEDÁNÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK PODNIKU 
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Tabulka 4. Možné zdroje silných a slabých stránek podniku 

Oblast podniku Silné stránky Slabé stránky 

Procesy Vysoká produktivita práce Doba uvádění na trh 

Management Vize Není strategické řízení 

Obchod a marketing Perfektní zakázky, prodeje Není znalost trhu 

Personál Loajální a nadšený tým Závislost na jedné profesi 

Jiné znalosti a dovednosti Skvělý vývojový potenciál Problematický servis 

Zkušenosti Znalost trhu a trendů Nekompetentní pracovníci 

Průmyslové vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentových práv 

Areál podniku Perfektní lokalita, poloha Špatná nájemní smlouva 

Výroba Špičkové výrobní vybavení Zastaralé pracovní linky 

Informační technologie Skvělé řízení informací Zastaralý, poruchový IS 

Finance Solidní cash-flow Předlužení, nízká likvidita 

 

NÁMĚTY PRO IDENTIFIKACI PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB PODNIKU 

 

Tabulka 5. Možné příležitosti a hrozby pro podnik 

Oblast Příležitosti Hrozby 

Trh Rychle rostoucí trh Zanikající trh 

Typ podnikání Nejsou dominantní hráči Silná, rostoucí konkurence 

Normy, standarty Přesah požadavků norem Náklady na certifikaci 

Pracovní trh Dostatek volných zdrojů Legislativa, sociální dávky 

Technologický rozvoj Nové tržní niky Nároky na znalosti 

Ekonomické trendy Růst HDP, životní úroveň Pokles poptávky 

Legislativa Zákon rozšířil náš trh Složitost zákonů, náklady 

Politika Snížení daní, dotace Investiční pobídky 

Globalizace Rozšíření trhů Nová konkurence 

 

 

PEST analýza někdy známá pod názvem SLEPT. Je to nástroj charakteru postupu nebo 

rámce sloužícího k identifikaci a zkoumání externích faktorů. Analýza SLEPT se skládá ze 

zkratek pěti oblastí. Z oblastí sociální (trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů), 

legislativní (zákony), ekonomické (makroekonomické ukazatele, přímé a nepřímé daně, 
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státní podpora), politické (stabilita poměrů, politické trendy a postoje k podnikání), 

technologické (technologické trendy, typický vývoj a důsledky vývoje, podpůrné 

technologie). 

Porterův model konkurenčních sil zkoumá potenciální nebo reálnou konkurenci 

podniku. Zkoumá chování a síly konkurenčních subjektů. Při tvorbě podnikatelského plánu 

nám stačí vymezit pět oblastí. 

• Vnitřní konkurence pojednává o konkurenci ve stejné oblasti podnikání. 

• Nová konkurence zahrnuje konkurenci, která vstupuje nebo chce vstoupit na náš trh 

a konkurovat nám. 

• Zpětná integrace v dodavatelském řetězci, plyne z rizika zvýšení konkurence, neboť 

existující či potenciální odběratel se rozhodne zajišťovat si dodávané produkty 

nebo služby vlastními silami. 

• Dopředná integrace v odběratelském řetězci je obrácený případ zpětné integrace. 

Dodavatel, který rozšíří své podnikání, se posune do sféry podnikání původního 

odběratele a stává se z něj konkurence. 

• Riziko konkurence substitutů plyne z ohrožení našich produktů na trhu jinými, 

které se jim podobají a chtějí je určitým způsobem nahradit.  

 

3.4.5 Marketingový plán 
 

Marketingový plán můžeme nazvat také jako strategický plán podniku, určuje nám, 

jakým způsobem se chceme prosadit na trhu proti konkurenci. Marketingový plán může 

být rozdílný pro období vstupu podniku na trh a následném úspěšném fungováním na trhu 

z dlouhodobého hlediska. Využíváme různé marketingové nástroje, které definujeme 

v marketingovém mixu 4P. 

Marketingový mix je užitečná pomůcka v úvahách o produktech nebo službách 

podniku a jejich realizaci na trhu. Pod zkratkou 4P definujeme tyto oblasti: 

• product (analýza produktů a služeb ve vztahu k jejich postavení na trhu, životním 

cyklům trhu i výrobků.) 

• price (posouzení cen a cenové politiky ve vztahu k různým typům zákazníků) 

• promotion (analýza možností a způsobu, jak zajistit efektivní informovanost o 

našich produktech a službách na trhu vyvolané poptávkou) 

• place (analýza způsobu, jak zajistit dodání našich výrobků a služeb k zákazníkům)   
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3.4.6 Operační plán 
 

Operační plán vzniká na základě rozpracování strategie podnikatelského plánu. 

Operační plán tedy můžeme charakterizovat jako projektové zpracování realizace 

podnikatelského plánu, časové vymezení klíčových aktivit a jejich časových sousledností. 

Jako nástroje pro projektové plánování a řízení lze použít Ganttův diagram, síťové grafy 

nebo PERT diagramy, které nám identifikují kritickou cestu podnikatelského záměru. 

 

3.4.7 Personální zdroje 
 

Tato kapitola závisí především na typu podnikání a rozsahu podniku. V případě „one 

man show“ nebo mikrofirem je samozřejmě tato kapitola spíše zbytečná a zcela postačí 

informace o vlastníkovi či vlastnících, jejich kvalifikací, zkušenostech a dalším případném 

potenciálu využitelném pro podnikání zahrnout do části Popis podnikání. 

Máme-li podnikatelský plán rozsáhlejší a komplexnější a vyžadujeme větší počet 

pracovníků, specialistů v oboru je třeba tuto oblast plánu detailně zpracovat. 

 

3.4.8 Finanční plán 
 

Finanční plán je velice důležitý při sestavování podnikatelského plánu. Zahrnuje 

potřebné investice k podnikatelské činnosti.  

 

3.4.9 Hodnocení rizik 
 

Součástí každého podnikatelského plánu je analýza rizik, která se snaží vyvarovat 

negativním důsledkům možného vývoje konkrétních rizikových faktorů. Máme-li 

podnikatelský plán podložený sebelepšími analýzami, ukrývá v sobě určitou míru nejistoty, 

že reálné výsledky se budou lišit od očekávaných. V zásadě platí, že čím pečlivěji je 

provedena analýza rizik, tím lepší a bezpečnější je naše plánování. Existují čtyři klíčové 

kroky řízení rizika. 

• Identifikace rizikových faktorů znamená promýšlení důsledků, proč a z jakých 

důvodů, příčin se záměr dostane jinam, než potřebujeme. 
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• Kvantifikace rizik může odhadnout pravděpodobnost výskytu nechtěného faktoru a 

odvození možných důsledků pomocí vhodných technik nebo použitím selského 

rozumu. 

• Plánování krizových scénářů zahrnuje vývoj a přípravu strategií, plánů, postupů, 

politik a procedur podniku v případě nežádoucího negativního vývoje. 

• Monitoring a řízení představuje průběžnou a trvalou kontrolu a sledování 

očekávaných rizikových analýz zejména v externím prostředí. 

 

Tabulka 6. Oblasti pro analýzu rizik 

Možné rizikové faktory k úvaze 

Trhy – riziko náhlé změny či poruchy našich trhů? Mohou nastat? Jak by to ovlivnilo naše 

celkové tržby? 

Produkt – rizika plynoucí z přemrštěné ceny, riziko útlumu poptávky, riziko problému 

s kvalitou a službami, životní cyklus produktu 

Obchody – rizika neplnění plánovaných obratů, rizika špatných obchodů, kapacitní rizika 

velkého počtu zakázek v potřebných časech 

Management – riziko špatného nekompetentního řízení, rizika vlivu vnitřních politik, 

neproduktivních konfliktů ve vedení 

Vlastní vývoj – riziko utopení nákladů ve vývoji, rizika přecenění technického hlediska a 

podcenění komerčních aspektů vyvíjených produktů, neprodejné výstupy vývoje 

Kvalita – rizika nízké kvality produktů, riziko negativních referencí a poškození image 

podniku, rizika ztráty zákazníků a růstu servisních nákladů 

Zdroje – riziko nedostatečných zdrojů, riziko nevyužitelných zdrojů, přecenění vlastních 

kompetencí a schopností 

Produktivita- riziko nízké produktivity a rostoucích nákladů, nízká pracovní morálka a 

neloajalita zaměstnanců 

Klíčovost – riziko plynoucí z klíčového postavení jedinců, produktů, zákazníků 

Sklady – riziko nedostatečných skladů a ztráty obchodů, riziko utopení prostředků 

v nadměrných skladech, riziko ztrát z neprodejných, nevyužitelných skladů 

Investice – riziko zátěže ze špatných investic, rizika neefektivního marketingu, 

neefektivní vzdělávací program, neefektivní vlastní vývoj 

Informační technologie – riziko ztráty dat a recovery systém, rizika využívání zastaralé 

omezující technologie, bezpečností rizika IT 
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Cash-flow – rizika chybějících peněžních prostředků, rizika ztráty likvidity, příliš 

konzervativní nebo příliš finanční řízení 

Makroekonomická rizika – rizika zvýšení úrokových měr a zdražení úvěrů, daňová rizika, 

kurzová rizika 
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4 VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ 

 

Tato část bakalářské práce se věnuje praktické části podnikatelského záměru. 

Podnikatelský plán je sestaven pro živnostníka, který bude podnikat v oboru 

vodoinstalatérství a topenářství na svůj vlastní živnostenský list. Podnikatelský plán bude 

mít charakter, který je uveden v teoretické části. 

  

 

4.1 Podnikatelský plán 

 

Náš živnostník je vyučen v oboru instalatérství, a proto se rozhodl začít podnikat právě 

v této oblasti, která je pro něj nejvíce výhodná a v tomto odvětví může uplatnit své znalosti 

a zkušenosti. Podnikatelský záměr je rozpracován do podoby podnikatelského plánu. 

 

 

4.2 Titulní strana 

 

Pro našeho živnostníka není titulní strana až tak podstatná, stačí uvést pouze název 

živnosti nebo podniku, uvést autorství a datum vytvoření plánu. 

 

Název živnosti: vodoinstalatérství a topenářství 

Sídlo:  Darkovice 

Popis činnosti: Poskytování služeb v oboru vodoinstalatérství a topenářských prací 

 

4.3 Exekutivní souhrn 

 

Cílem podnikání je poskytovat služby v oboru vodoinstalatérství a topenářských prací, 

zejména rozvodem vod, kanalizací, plynovodů, podlahového vytápění a rozvodů topení 

v jakémkoliv materiálu ať je to plast, měď či pozink. Rovněž poskytujeme poradenství v 

tomto daném oboru. Tento podnikatelský plán je sestaven pro živnostníka, který svou 

činnost bude vykonávat sám na základě živnostenského oprávnění.  Počáteční kapitál je 

tvořen vlastními zdroji ve výši 50 000 Kč a pořízením úvěru ve výši 100 000 Kč. Největší 

část kapitálu tvoří náklady na zahájení živnosti, které jsou blíže specifikovány ve 
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finančním plánu. Nákup materiálu budeme provádět od specializovaných dodavatelů a 

velkoobchodů za výhodné nízké ceny. Za základě SWOT analýzy patří mezi silné stránky 

především cena nabízených služeb, kvalita dobře odvedené práce, dodávaný kvalitní 

materiál, včasné vyřízení objednávek, dlouhodobá praxe v oboru a poradenství. Je velice 

důležité si promyslet marketingový plán, který je zásadní. Na základě prosperity živnosti 

budeme uvažovat do budoucna o rozšíření působnosti na trhu spojenou se zaměstnáním 

více lidí. 

 

4.4 Popis podnikání 

 

Předmětem podnikání budou instalatérské a topenářské práce, které se budou zabývat 

především rozvody vody, kanalizace, plynovodu, rozvody topení v mědi, plastu a kovu, 

podlahové vytápění. V této činnosti bude podnikatel uplatňovat své zkušenosti, které získal 

vyučením v oboru instalatérství, dlouhodobou praxí ve státním podniku Opava, 

severomoravské vodovody a kanalizace Opava. Zúčastnil se mnoha školení, které byly 

zakončeny zkouškou. 

Hlavním cílem podnikatele je nabízet kvalitní služby za výhodné ceny, s možností 

práce bez časových omezení s nulovými příplatky, havarijní pohotovost a servis za nízké 

ceny, kvalitní výběr dodavatelů, rychlá a kvalitní práce. 

Podnikatel bude veden jako živnostník a svou činnost bude vykonávat sám. Pro 

podnikání musí disponovat živnostenským listem zaevidovaným v živnostenském 

rejstříku. Pro počátky podnikání bude jeho provozovna umístěna na adrese trvalého 

bydliště, později může ve svém plánu zahrnout pronájem provozních prostor sloužících ke 

skladování materiálu a nářadí.  

Veškeré své povinnosti, které se týkají účetnictví, to znamená vedení účtů, 

dokumentace, placení faktur, odvodu daní bude zpracovávat externí účtařka, která mu 

povede podvojné účetnictví a rovněž bude zpracovávat daňové přiznání. Mezi hlavní 

povinnosti podnikatele je odvádět sociální a zdravotní pojištění, rovněž musí vést agendu 

k daním z příjmu, silniční, nemovitostí.   

Nezbytné vybavení vodoinstalatérství a topenářství je materiál zakoupení ve 

velkoobchodě, jedná se především o trubky, kolena, spojky, vodoinstalatérský materiál, 

plast, měď, pozink. Také musíme mít svářečky, pájky, pilky a samozřejmostí je automobil. 
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4.5 Externí prostředí – trh 

 

V oblasti, ve které bude podnikatel podnikat je v dnešní době dosti náročné, neboť 

v okolí působí mnoho konkurenčních firem, které se snaží své zákazníky získat svými 

službami a produkty, které však nezajišťují kvalitní práci, vyřízení objednávek trvá delší 

dobu a rovněž za své služby účtují vysoké ceny. Proto podnikatel musí své konkurenty 

přebít rychlou a kvalitní práci, snižováním cen a krátkými lhůtami k vyřízení objednávek. 

Mezi konkurenty, které působí na trhu v daném okolí jsou:  

• VOTOPLAST 

• GASS-EKO 

•  KLIMCO 

 

 

4.5.1 Dodavatelé 

 

Výběr dodavatelů je pro podnikatele velmi důležitým faktorem. Mezi hlavní faktory, 

které můžou ovlivňovat výběr dodavatele, patří pořizovací ceny materiálu, výše slev, které 

můžou dodavatelé nabídnout a také lhůta dodání objednaného zboží.  Mezi nejspolehlivější 

dodavatele na trhu s prodejem instalatérského a topenářského materiálu jsou firmy a 

velkoobchody: 

• KOPL 

• HP Trend 

• GIENGER  

 

 

4.6 Marketingový plán 

 

V dnešní době, kdy se staví mnoho rodinných domů a na základě poznatků z okolí, 

bude na trhu zájem o služby nabízené živnostníkem.  

Marketingové cíle, týkající se výnosu z poskytování služeb v oboru vodoinstalatérství 

a topenářství odhadujeme za první rok působení na trhu okolo 250 000 Kč. V dalších 

letech by měl výnos z poskytování služeb vodoinstalatérství a topenářství vzrůst až na 
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350 000 Kč. Na základě prosperity živnosti můžeme uvažovat o rozšíření působnosti na 

trhu do dalšího oboru nebo založit firmu s více zaměstnanci. 

Jako účinnou formou propagace podnikatele je zřízení webových stránek, na kterých 

bude popsán předmět podnikání. Dalším faktorem propagace bude dobře odvedená práce, 

kde zákaznicí budou jeho jméno preferovat svým známým a ti budou vyhledávat jeho 

služby. 

 

 

4.6.1 SWOT analýza 

 

silné stránky 

• nízké ceny 

• rychlé vyřízení objednávek 

• vysoká kvalita provedených prací 

• kvalitní dodávaný materiál 

• dlouhodobá praxe 

• odborné vzdělání 

slabé stránky 

• málo zaměstnanců 

• malá znalost trhu 

• doba uvedení na trh 

• nejistota úspěchu 

hrozby 

• zanikají trh 

• konkurence 

• poklep poptávky 

příležitosti 

• rychlé rostoucí trh 

• rozšíření trhu 

• životní úroveň 

• špatná pověst konkurence 
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4.6.2 Marketingový mix 

 

product 

živnostník bude při své činnosti klást důraz především na kvalitu dobře odvedené 

práce s použitím kvalitního materiálu jako je plast, měď, pozink. V případě, že zákazník 

vyžaduje jiný typ materiálu, není problém mu v tomto směru poradit a vyhovět jeho přání.  

Samozřejmostí je servis, pozáruční opravy a veškeré služby spojené s vodoinstalatérstvím 

a topenářstvím.  

 

price 

Hlavním faktorem, který ovlivňuje cenu tvořenou živnostníkem jsou ceny materiálu, 

které nakupujeme od dodavatelů a různých velkoobchodů za příznivé ceny a poskytnuté 

slevy. Čistá cena prováděných prací bez započítávání materiálu nebude zbytečně vysoká, 

odpovídající podmínkám na dnešním trhu práce. Živnostník si stanoví cenové tabulky, 

které budou platit pro všechny zákazníky stejně. 

 

Promotion 

Hlavním úkolem je navštívit svého klienta, seznámit ho s postupem provedených 

prací, nabídkou zboží a vhodným materiálem, který se nejlépe hodí na danou část 

realizace. Tento materiál mu pak bude dodán přímo na místo realizace. 

 

Place 

Jelikož nakupujeme materiál přímo od dodavatelů, není nutné zboží skladovat, a proto 

nepotřebujeme žádné skladovací prostory. Nakoupený materiál a výrobky jsou 

živnostníkem dodávány přímo k zákazníkovi. 

 

 

4.7 Operační plán 

 

V operačním plánu by si měl náš živnostník vytvořit časovou představu o trvání a 

návaznosti jednotlivých kroků svého podnikatelského plánu. Vytvořit by si měl tabulku 

činností a milníku. Mezi svoje klíčové milníky a aktivity zahrnuje termín zákonného 
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založení svých živností, založení účtu, nástrojové vybavení, domluva odběru materiálu od 

dodavatelů. 

 

Tabulka 7. Činnosti 

Název úkonu Doba trvání 

Termín založení zákonných živností 2 dny 

Založení účtu v bance 1 den 

Pořízení vybavení k provozování činnosti 7 dní 

Domluva odběru materiálu od dodavatelů 1 den 

 

4.8 Finanční plán 

 
Náš živnostník musí disponovat před zahájením své živnosti jistými finančními 

prostředky. Prostředky mu budou složit k rozjezdu svých podnikatelských aktivit. Mezi 

tyto prostředky patří půjčky z peněžního ústavu a vlastní finanční zdroje. 

 

Tabulka 8. Počáteční kapitál živnostníka 

zdroje Kč 

Vlastní finanční zdroje 80 000 Kč 

Úvěr od banky 70 000 Kč 

 

 

4.8.1 Náklady potřebné k zahájení činnosti 

  

Mezi prvotní náklady, které související se zahájením činnosti řadíme poplatky za 

vystavení živnosti, notářské poplatky při ověřování listin, zřízení účtu a schválení úvěru 

v bance. 

Další část nákladů tvoří nákup nářadí sloužící k provádění pracovních úkonů, pořízení 

automobilu na leasing a mobilního telefonu. 
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Tabulka 9. Zahajovací náklady 

Náklady Kč 

Poplatek za vystavení 

živnosti 

1000 Kč 

Notářské poplatky 100 Kč 

Zřízení účtu + úvěr 500 Kč 

Pojištění úvěru 205 Kč 

Akontace na leasing auta 50 000 Kč 

Nákup mobilního telefonu 4 000 Kč 

Svářečky na kov a plast 13 000 Kč 

Elektrické nářadí (vrtačky, 

brusky, tavné pistole,) 

50 000 Kč 

Ostatní ruční nářadí (kladiva, 

pilky, klíče, kleště, měřidla, 

pilníky) 

20 000 Kč 

Ostatní náklady 1000 Kč 

Celkem náklady 139 805 Kč 

 

 

4.8.2 Provozní výdaje 

Mezi provozní výdaje budou patřit náklady na pohonné hmoty, leasingové splátky, 

placení telefonních hovorů, měsíční mzda pro živnostníka, platby sociálního a zdravotního 

pojištění 

 

tabulka 10. Minimální zálohy pro OSVČ od 1. 1. 2009 

Zdravotní pojištění  1 590 Kč měsíčně 

Sociální pojištění Důchod. + státní politika zam. 1 720 Kč měsíčně 

 nemocenské 96 Kč měsíčně 

 

Daň 

Do 30 tis. Kč daňové povinnosti Neplatí se 

Od 30 tis do 150 tis. 40 % pololetně 

Nad 150 tis ¼ čtvrtletně 

Z této tabulky se bude vycházet při platbě sociálního a zdravotního pojištění. 
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Tabulka 11. Měsíční výdaje 

Sociální pojištění 1 720 Kč 

Zdravotní pojištění 1 590 Kč 

Leasingové splátky 4 000 Kč 

Paušál na mobilní telefon 600 Kč 

Splátka úvěru 3 000 Kč 

Celkem 10 910 Kč 

 

 

Předpokládané měsíční příjmy živnostníka budou činit cca 28 000 Kč. Z tohoto příjmu 

budou odváděny měsíční výdeje, které se nacházejí v tabulce. Čistý příjem živnostníka 

bude činit měsíčně cca 18 000 Kč. Po splacení leasingových splátek a úvěru se zvýší 

příjem na částku cca 25 000 Kč. Při větší poptávce se nám bude příjem zvyšovat. 

 

 

Tabulka 12. Roční tabulka 

Rok 1 2 3 

Příjmy 336 000 Kč 348 000 Kč 350 000 Kč 

Výdaje 130 920 Kč 82 920 Kč 49 920 Kč 

Počáteční náklady 1 500 Kč - - 

Splátka úvěru 36 000 Kč 36 000 Kč - 

Leasing auta 48 000 Kč - - 

Paušál 7 200 Kč 7 200 Kč 7 200 Kč 

SP + ZP 39 720 Kč 39 720 Kč 39 720 Kč 

Čistý roční příjem 205 080 Kč 265 080 Kč 300 080 Kč 

Čistý měsíční příjem 17 090 Kč 22 090 Kč 25 007 Kč 

 

Jak vidíme v následující tabulce, příjmy v prvním roce podnikání činí 336 000 Kč, 

bylo vycházeno z předpokladů, že živnostník za jeden měsíc provede cca 5 rekonstrukcí 

koupelen nebo jiných objektů. Z následující tabulky můžeme vyčíst přibližné náklady a 

výdaje. Po odečtení těchto položek dostaneme čistý roční příjem. 
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4.9 Hodnocení rizik 

 

Pro našeho živnostníka je důležité získat finanční zdroje. Při nedostatku zakázek ztratí 

živnostník své finanční zdroje, které potřebuje k financování své živnosti. Dalším rizikem 

může být odřeknutí přislíbené půjčky při zahájení činnosti z peněžního ústavu. Největší 

riziko spočívá v konkurenci, kterou tvoří velké firmy působící dlouhodobě na trhu. Tyto 

velké firmy se zaměřují na zakázky většího typu, to znamená celé rodinné domy, panelové 

domy, státní zakázky většího charakteru např. domov důchodců, domy s pečovatelskou 

službou apod., a proto tyto firmy neprovádějí daleko menší zakázky, které pro ně nejsou 

příliš zajímavé. 
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5 PŘÍKLAD – REKONSTRUKCE KOUPELNY 
 

Zákazník si přál provést rekonstrukci koupelny v přízemí rodinného domu. Jedná se o 

celkovou výměnu vodovodních trubek a odpadů, výměnu vany, umyvadla, nové baterie a 

výstup pro automatickou pračku. 

Materiál pro instalaci vody (plast) 

• Trubky Ø 20 mm studená voda 12 m, teplá voda 12 m 

• Fitink – kolena Ø 20 mm, 20 ks 

• T-kus Ø20 mm, 7 ks 

• Nátrubky Ø20 mm, 6 ks 

• Přechod plast-kov Ø 20 mm/3/4´´, 2 ks 

• Nástěnky Ø 20 mm/1/2´´, 6 ks 

• Plastové objímky Ø20 mm, 12 ks 

• Mirelon Ø 20 mm, 24 m 

• Baterie vanová 

• Baterie umyvadlová 

• Zápachové uzávěry vanový + umyvadlový 

Materiál pro instalaci odpadů (novodur s těsnící gumou v hrdle) 

• Kolena Ø 40 mm, 6 ks 

• Kolena Ø 50 mm, 3 ks 

• T-kus Ø 50/40 mm,  1 ks 

• Odbočka Ø 40/40 mm, 2 ks 

• Spojky Ø 40 mm, 1 ks     

• Spojky Ø 50 mm, 1 ks 

• Objímky kovové Ø 40 mm, 3 ks 

• Objímky kovové Ø 50 mm, 1 ks 

• Pračkový zápachový uzávěr (sifon) Ø 50 mm, 1 ks plastový do zdi 

• Trubky Ø 40 mm, délka 40, 3 ks 

• Trubky Ø 40 mm, 2 m, 2 ks 

• Trubky Ø 40 mm, délka 60, 2 ks 

• Trubky Ø 50 mm, délka 60, 2 ks 
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Rozpočet: 

Tabulka 13. Celkový rozpočet 

Vana 4 000 Kč 

Umyvadlo se skříňkou a zrcadlem 8 000 Kč 

Materiál pro instalaci vody (plast) 4 112 Kč 

Materiál pro instalaci odpadu  930 Kč 

Cena za práci 4 000 Kč 

Ostatní 1 000 Kč 

Celkem za koupelnu 22 042 Kč 

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
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ZÁVĚR 
 

Vznik podniků je významné a nezbytné pro správné fungování tržní ekonomiky. 

Jedním ze základních práv každého podnikatele je právo podnikat. Stát se úspěšným 

podnikatelem v dnešní době není jednoduché, podnikání sebou přináší řadu problému a 

úskalí. Prvořadým cílem podnikatele je zajistit si potřebné finanční prostředky, které by mu 

pomohli k zajištění jeho potřeb a bezproblémovému chodu firmy. V České republice stálé 

přibývá osob samostatně výdělečně činných. Během posledních let dochází ke snížení daní 

z příjmu právnických osob. Na začátku každého podnikání by měl podnikatel vytvořit 

podnikatelský plán, který mu bude nápomocen při financování své podnikatelské činnosti. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí, z části teoretické a praktické. 

V první teoretické části jsou popsány pojmy jako je podnikatel, podnik, podnikání, také je 

zde popsána volba právní formy, která dále popisuje obchodní společnosti. Také se zde 

seznámíme s podnikatelským plánem, jeho účelem sestavení, strukturou. Druhá praktická 

část se zabývá zpracováním konkrétního podnikatelského plánu dle struktury, která byla 

definována v části teoretické. Použity zde byly SWOT analýza, která určila silné a slabé 

stránky podniku a také marketingový mix. 

Cílem bakalářské práce bylo sestavit podnikatelský plán. Dle finanční analýzy 

můžeme vyčíst, že pro živnostníka je tento podnikatelský plán reálný. V prvním roce 

podnikání jsou nejvyšší výdaje, které tvoří především počáteční náklady. Během 

následujících let živnostník může počítat se zvýšením svého čistého zisku, který je docílen 

splacením úvěru a leasingových splátek. 
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