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1. Úvod 

 

Tématem mé Diplomové práce bude přechod stavební a elektromontáţní společnosti JOBO 

z podnikání fyzické osoby se ţivnostenským oprávněním na podnikání pod právní formou 

společnost s ručením omezeným.   

 

Výběr vhodné formy podnikání je jednou z nezbytných věcí, které jsou prioritní jak pro 

samotné zaloţení podnikání, tak i pro vývoj podnikatelské činnosti. Právní forma podnikání 

určuje, jakou formou bude podnikání provozováno a jak bude podnikatel vystupovat. Volba 

právní formy patří k dlouhodobě působícím rozhodnutím. Je třeba připomenout, ţe otázka, 

kterou z právních forem pro podnik vybrat, nevzniká jen při zakládání nového podniku, nýbrţ 

i v případě, ţe podstatná změna vnějšího ekonomického prostředí pro fungování podniku nebo 

jiné důvody, například strategického charakteru, vedou podnikatele k rozhodování o změně 

právní formy svého podniku. 

 

V diplomové práci budu řešit přeměnu právní formy podnikání v podniku JOBO, s. r. o. 

Soustředím se na účetní, daňové a ekonomické  a jiné aspekty, které ovlivnily společnost při 

jejím rozhodování o změně právní formy podniku. V současné době má přibliţně 17 

zaměstnanců. Hlavní činností této společnosti je oblast sluţeb ve stavebnictví a 

elektroinstalaci, přičemţ rozsah sluţeb je dosti široký. Společnost byla zaloţena jejím 

vlastníkem na základě ţivnostenského oprávnění, přičemţ po určité době činnosti společnosti 

bylo rozhodnuto o přechodu na právní formu podnikání s. r. o. Činnost podniku jako fyzické 

osoby nadále existuje a zároveň běţí činnost zaloţené společnosti s ručením omezeným, na 

kterou se postupně převádí majetek a zakázky podniku. 

 

Cílem diplomové práce bude vymezit prvotní impulzy a důvody výše zmíněného přechodu 

společnosti JOBO právě na právní formu podnikání s.r.o., zhodnotit samotný proces přechodu 

od prvotního rozhodnutí o změně, přes účetní, daňové a právní změny, aţ po zápis do 

Obchodního rejstříku a významné výhody a nevýhody, které změna právní formy podnikání 

přinesla. 

 

Diplomová práce bude rozdělena do tří hlavních částí. První část bude zaměřena na teoretické 

vymezení podnikání osoby samostatně výdělečně činné, kapitálové/osobní společnosti s. r. o., 
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teoretické vymezení veškerých daňových, účetních a právních aspektů změny právní formy, 

metody, které budou pouţity v diplomové práci a nakonec moţnosti zvýšení 

konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím virtuálního podnikání. Druhá část práce, 

tzv. aplikační část, se bude jiţ konkrétně zabývat charakteristikou společnosti JOBO, 

procesem změny právní formy podnikání v samotné společnosti a konkrétními přínosy a 

zápory, které proces přinesl. Třetí návrhová část se bude zabývat návrhy a doporučeními  

další rozvojové strategie společnosti se zaměřením na vyuţití výhod internetu pro dnešní 

podnikání. 
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2. Vymezení základních pojmů 

Osoba samostatně výdělečně činná je osoba, která má příjem z podnikání nebo jiné 

samostatně výdělečné činnosti. Ţivnostníci tvoří podmnoţinu osob, které vykonávají 

samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ). Ţivnostník je OSVČ, která podniká (provozuje 

samostatnou výdělečnou činnosti) na základě ţivnostenského oprávnění a podle 

ţivnostenského zákona. Mezi OSVČ ale také patří osoby, které si vydělávají samy na sebe dle 

zvláštních právních předpisů. Nejrozšířenějším typem společnosti ve světě je spolu s akciovou 

společností společnost s ručením omezeným. V České republice je společnost s ručením 

omezeným nejrozšířenějším typem obchodní společnosti. Její výhoda spočívá v omezeném 

ručení za závazky společnosti, relativně nízké hodnotě minimálního základního jmění a malé 

administrativní náročnosti. Jistým způsobem společnost s ručením omezeným subjektivně 

posunuje úroveň podnikání od fyzické osoby výše k profesionálnějšímu přístupu. Částečnou 

nevýhodou pro začínající podnikatele je v tomto případě nutnost vedení podvojného 

účetnictví a výše posunutá laťka v jednání s úřady. 

 

2.1 Volba právní formy podniku 

Obchodní zákoník a další právní normy nabízejí podnikatelům různé právní formy podnikání, 

jejichţ výběr záleţí na podnikateli.
1
 Kaţdá právní forma je však podřízena dalším právním 

normám, které rovněţ ovlivňují podnikatelské rozhodování. Volba právní formy patří 

k dlouhodobě působícím rozhodnutím. Změnu právní formy podniku z jedné na druhou 

nazýváme transformací. 

 

Kritéria,  podle kterých volíme právní formu podniku,  jsou především: 

1. způsob a rozsah ručení (podnikatelské hledisko): Na způsobu ručení a jeho rozsahu 

závisí riziko podnikatele, který se stává zakladatelem a společníkem podniku. Podle platné 

právní úpravy existují v zásadě dvě varianty ručení, a to: 

 Omezené ručení,  kde podnikatel ručí pouze do výše nesplaceného majetkového 

vkladu. V tomto případě za závazky podniku neručí osobním majetkem, ale pouze 

majetkovým vkladem do podniku. Tento případ se týká např. společnosti s ručením 

omezeným. 

 Neomezené ručení, kde podnikatel ručí za závazky podniku celým svým, tj. i 

osobním majetkem. Tento způsob ručení se týká např. veřejné obchodní společnosti. 

                                                 
1 SYNEK, M.  Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. str. 26-32.  
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2. oprávnění k řízení: Těţiště spočívá v úpravě zmocnění vést podnik a zastupovat ho 

navenek. Obchodní zákoník zakotvuje dvě moţnosti, a to: 

 ve vybraných případech je ponechána tato otázka na uváţení majitelů, společníků, 

kteří mohou toto zmocnění zakotvit např. do společenské smlouvy, 

 zákon předepisuje, jaké orgány podnik musí mít a jaké jsou jejich kompetence. 

3. počet zakladatelů: Je třeba poznamenat, ţe toto kritérium je v různých zemích odchylně 

upraveno. V České republice u společnosti s ručením omezeným  i u akciové společnosti, 

je moţné, aby je zaloţila za splnění určitých podmínek jedna osoba (FO nebo PO). 

Naproti tomu osobní obchodní společnost musí zaloţit minimálně osoby dvě, neboť se 

v podstatě jedná o sdruţení ke společnému provozování ţivnosti. Kromě toho obchodní 

zákoník u společnosti s ručením omezeným jako u jediné společnosti limituje i maximální 

počet společníků, a to na 50 osob. 

4. nároky na počáteční kapitál: Minimální rozsah počátečního kapitálu potřebného pro 

zaloţení podniku je ze zákona definován pouze pro kapitálové společnosti, a to u s. r. o. 

v rozsahu 200 tis. Kč (minimální vklad společníka činí 20 000 Kč). Pro a. s. platí 

podmínka základního kapitálu ve výši 2 mil. Kč Chtějí-li tyto společnosti mít akcie 

kótovány na trhu cenných papírů, pak výše základního kapitálu musí činit min. 20 mil. 

Kč. U ţivnostníků a u osobních obchodních společností není ze zákona určen počáteční 

kapitál, avšak na rozdíl od kapitálových společností se předpokládá osobní účast 

společníka na výkonu a provozování ţivnosti. 

5. administrativní náročnost zaloţení podniku a rozsah výdajů spojených se zaloţením 

a provozováním podniku: Administrativní náročnost je především spojena s úpravou 

podmínek, za kterých podnik vzniká. Nejnáročnější je zaloţení akciové společnosti, kde je  

nezbytné, před zahájením činnosti, vyhotovit zakladatelskou listinu a stanovy. Dále musí 

proběhnout ustavující valná hromada akcionářů, z níţ je pořízen notářsky ověřený zápis 

potvrzující vznik společnosti. V obchodních společnostech mají zpravidla rozhodující vliv 

výdaje spojené: 

 s povolením ţivnosti (musí být ţivnostenské oprávnění na všechny činnosti uvedené 

v předmětu činnosti), 

 se zpracováním společenské smlouvy a s jejím notářským ověřením, 

 se zápisem v obchodním rejstříku, 

 se zpracováním a zveřejněním auditu. 

Naproti tomu u podnikatelů-ţivnostníků se jedná o jednorázový výdaj, který uhradí za 

vydání například ţivnostenského oprávnění; další výdaje se zaloţením, eventuálně 
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provozováním podniku jim nevznikají.  Samostatný problém pak představuje vedení 

účetní evidence. Zde se povinnosti jednotlivých podnikatelských jednotek řídí zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Drobní podnikatelé mají výhodu v tom, ţe vedou evidenci 

pouze pro daňové účely a tyto povinnosti se řídí zákonem o dani z příjmu. 

6. účast na zisku (ztrátě): Míra rizika podnikatele je úměrná jeho účasti na zisku (ztrátě). U 

osobních obchodních společností v případě, ţe společníci neuzavřeli dohodu o 

rozdělování zisku, případně se nedohodli jiţ při formulaci společenské smlouvy, se zisk 

dělí rovným dílem mezi všechny společníky. Výjimku tvoří ty případy, kdy dělení plyne 

přímo ze zákona. Obdobná úprava platí i pro kapitálovou společnost, s. r. o. Pouze u a. s. 

podíl na zisku u akcionáře závisí na rozhodnutí valné hromady. 

7. finanční moţnosti, zvláště přístup k cizím zdrojům: Jde zvláště o moţnosti zvýšení 

vlastního kapitálu a o přístup k cizímu kapitálu. Jedinečnou moţností přístupu ke kapitálu 

je IPO (Initial Public Offering – primární emise akcií), nicméně jeho razantnější rozmach 

v České republice můţeme stále ještě očekávat. IPO přináší moţnost zapojení rizikového 

a rozvojového kapitálu, který obvykle přichází do společností majících extrémní růstové 

příleţitosti. Úvěrové moţnosti jednotlivých právních forem se značně liší. Odvíjejí se od 

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

společníků.  Kromě toho ještě další předpisy zajišťují jistotu věřitelů, zvyšují úvěrovou 

jistotu a rozšiřují tak moţnosti přístupu k cizím zdrojům. Cizí zdroje mohou mít podobu 

nejen jiţ zmíněných úvěrů od bank, ale v úvahu přichází půjčka majitelů podniku; zde 

však existují určité daňové odlišnosti, které se odvíjejí od konkrétní finanční situace 

podniku. Moţnosti získávání dodatečných externích zdrojů pro financování podniku je 

velmi významná, neboť z pohledu zajištění „going concern principu“ platí, ţe je nezbytné, 

aby firma trvale rostla, zvětšovala se. Různé moţnosti financování jsou spojeny nejen 

s výše uvedenými úvěrovými zdroji, které jsou pro podnik daňové výhodné, neboť úrok je 

zahrnován od nákladů podniku. K dalším moţnostem patří: 

 vklady do základního kapitálu společnosti nebo mimo základní kapitál, 

 emise dluhopisů, 

 koupě jiného podniku, 

 kapitálové ovládnutí jiného podniku, 

 fúze, 

 vytváření tichých společenství, strategických aliancí apod.. 

8. daňové zatíţení: Daňové hledisko je vysoce důleţité při volbě právní formy podnikání. 

V současné době platí podnikatelé: 
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 Přímé daně: Daně z příjmů fyzických a právnických osob, Daně z nemovitostí, Daně 

z převodu nemovitostí. 

 Nepřímé daně: Daně z přidané hodnoty, Daň spotřební a Daň silniční. 

9. zveřejňovací povinnost : Zveřejňovací povinnost je upravena zákonem č. 591/1991 Sb., o 

cenných papírech ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění 

pozdějších předpisů. Zveřejňovací povinností se rozumí povinnost společnosti publikovat 

auditovanou účetní závěrku do 30 dnů po konání valné hromady, která tuto závěrku 

projednala. U emitentů cenných papírů je zveřejňovací povinnost nejrozsáhlejší. Dnes 

hrají podstatnou roli pravidla, plynoucí z implementace pravidel Sarban Oxley, které jsou 

výsledkem reakce na finanční skandály. Jejich cílem je ochránit investory před 

případnými nedůvěryhodnými výsledky hospodaření. Další důleţitou normou jsou 

pravidla OECD týkající se správy společností, tzv. Principels Corporate Governance, která 

jsou postupně zaváděna i v České republice. 

 

Základní právní formy podnikání v ČR jsou: 

1. samostatný podnikatel (fyzická osoba = ţivnostník), 

2. obchodní společnosti: 

 osobní: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost (smíšená 

společnost), 

 kapitálové: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

3. druţstva, 

4. státní podniky, 

5. evropské hospodářské zájmové sdruţení, 

6. evropská společnost (evropská akciová společnost), 

7. evropská druţstevní společnost, 

8. evropská soukromá společnost (obdoba s. r. o., ve schvalovací fázi) 

9. ostatní. 

 

Pohled na členění právnických osob dle Hurdíka:
2
 

1. Členění podle povahy a míry ingerence zákonodárce 

o právnické osoby veřejného a soukromého práva 

                                                 
2
 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7400-

168-0. str. 40. 
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o právnické osoby soukromého práva vznikající na principu koncesním, legality, 

liberality, resp. spontánnosti 

2. Členění podle povahy a rozsahu speciální subjektivity 

o speciální subjektivita legální 

o speciální subjektivita statutární 

o členění PO podle účelu (cíle) – ziskové a neziskové PO 

3. Členění podle odlišnosti ve způsobilosti k právním úkonům 

4. Členění podle odlišnosti v deliktní způsobilosti 

5. Členění podle odlišnosti  v organizační struktuře směřující k tvorbě a prezentaci vůle 

o Právnické osoby veřejného práva 

o Právnické osoby soukromého práva a v jejich rámci - právnické osoby tvořené 

jedinou osobou, prosté sdruţení osob, kapitálové společnosti, sdruţení majetku 

6. Členění podle typu národního reţimu (osobního statusu) 

o Mezinárodní organizace, mezinárodní PO zaloţené více státy, PO náleţící 

Evropským společenstvím 

 

Tab. 2.1  Počet jednotek v registru ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců v  ČR 

stav ke konci období                 End of period 

Období 

rok 
Celkem 

v tom s počtem zaměstnanců 

0 1 - 5 6 - 19 20 - 249 250 a více 

2000 2 050 770 1 680 188 278 255 60 471 29 843 2 013 

2001 2 121 562 1 816 576 216 591 57 305 29 065 2 025 

2002 2 223 745 1 921 123 214 953 56 094 29 620 1 955 

2003 2 325 977 2 005 938 228 133 59 290 30 686 1 930 

2004 2 352 601 2 035 842 223 703 59 783 31 256 2 017 

2005 2 388 490 2 122 472 175 470 57 059 31 452 2 037 

2006 2 430 481 2 148 666 189 436 58 248 32 022 2 109 

2007 2 481 863 2 196 425 191 124 59 490 32 642 2 182 

2008 2 552 149 2 264 051 192 939 60 059 32 890 2 210 

2009 2 570 611 2 288 148 189 588 59 378 31 434 2 063 

Polletí 2010 2 604 744 2 308 446 203 964 59 009 31 166 2 159 

Zdroj: ČSÚ [online]. 2010, [citace 2010-10-20] Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz > 

 

V tabulce 2.1 je uveden přehled podnikatelských subjektů od roku 2000 do poloviny roku 

2010, členěn dle počtu zaměstnanců v těchto podnikatelských subjektech. V tabulce je patrný 

od roku 2000 celkový nárůst počtu podnikatelských subjektů. Také je zde nepřehlédnutelné, 

ţe největší počet podnikatelských subjektů je s 0 zaměstnanci, coţ představuje samostatně 

výdělečné osoby. 
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V následující tabulce 2.2 jsou uvedeny ekonomické subjekty dle vybraných forem podnikání, 

také za roky 2000 aţ polovina roku 2010. Z tabulky lze vyčíst, ţe největší počet 

podnikatelských subjektů tvoří soukromí podnikatelé, z nichţ je jen malá část zapsána 

v obchodním rejstříku.  

 

Tab. 2.2 Počet jednotek v registru ekonomických subjektů podle vybraných právních forem v  

ČR 

Období 

rok 
Celkem 

z toho vybrané právní formy 

soukromí podnikatelé obchodní společnosti 

druţstva 
státní 

podniky 
celkem 

zapsaní 

v OR 
celkem 

z toho 

a.s. 

2000 2 050 770  1 572 917  15 886  204 075  14 092  11 007  200  

2001 2 121 562  1 624 445  20 231  214 637  14 845  11 536  177  

2002 2 223 745  1 708 204  21 389  220 461  15 260  12 085  145  

2003 2 325 977  1 771 945  20 822  232 204  15 903  13 078  126  

2004 2 352 601  1 770 014  18 696  244 537  16 403  13 334  107  

2005 2 388 490  1 781 096  17 889  256 657  17 031  13 839  102  

2006 2 430 481  1 796 336  17 332  270 884  18 093  14 391  93  

2007 2 481 863  1 817 408  17 264  290 218  20 455  14 887  85  

2008 2 552 149  1 845 016  17 499  311 309  22 700  15 338  78  

2009 2 570 611  1 839 233  17 078  329 100  23 312  15 636  76  

polletí 

2010 2 604 744  1 862 231  16 893  339 852  23 719  15 700  73  

Zdroj: ČSÚ [online]. 2010, [citace 2010-10-20]. Dostupný z WWW: <http://www.czso.cz > 

 

 

2.2 Osoba samostatně výdělečně činná a Společnost s ručením omezeným 

Pojem právnické osoby je ve současnosti často spojován s moderními trendy vývoje 

společnosti, zejména pak s jedním z nejčastěji citovaných slov současnosti, v oblasti 

ekonomiky, ekologie a společenských věd, kterým je globalizace. Ačkoli se toto slovo 

objevilo teprve v posledních desetiletích k označení univerzálního trendu směřování lidské 

společnosti, ve skutečnosti nejde o nic jiného neţ o pokračování vývoje, který je v podstatě 

tak starý, jako lidská společnost sama. Právnická osoba představuje jeden z fascinujících, 

všudypřítomných , obdivovaných i proklínaných fenoménů spojených s globalizací. 

Studovat právnické osoby a mnohost jejich podob znamená především pokusit se tento 

fenomén uchopit. Tento zdánlivě elementární úkol se však opakovaně u právnických osob 

ukazuje jako jeden z nejobtíţnějších, nehledíc k potíţím vyplývajícím ze samotné 

problematické aţ ambivalentní metodiky studia tohoto právního institutu, právnické osoby 

mají vnitřní zakódovanou tendenci unikat snahám o své definování a zařazení do kontextu 

příslušného systému, včetně práva. Právnická osoba však není souřadným fenoménem 
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s osobou fyzickou, který by bylo moţno jednoduše a současně komplexně definovat jeho 

místem v rámci kategorie osob v právním smyslu. Kategorie osob v právním smyslu totiţ 

vznikla následně, aţ po vzniku FO a PO, jako zobecnění právně relevantních znaků FO a  

jejich přenosem  na vyšší definiční úroveň.
3
 

 

Osoba samostatně výdělečně činná 

Za osobu samostatně výdělečně činnou
4
 se (pro účely pojištění) povaţuje osoba, která 

ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a 

a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo 

b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z 

příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosaţené výkonem této činnosti a výdaje vynaloţené 

na jejich dosaţení, zajištění a udrţení. 

 

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí: 

a) podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována 

podle  zákona o zemědělství, 

b) provozování ţivnosti na základě oprávnění provozovat ţivnost podle zákona o 

ţivnostenském podnikání, 

c) činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní 

společnosti vykonávaná pro tuto společnost (obchodní zákoník), 

d) výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů (autorský 

zákon), s výjimkou činnosti, z níţ příjmy jsou podle zvláštního právního předpisu 

      samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně, 

e) výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, 

která není uvedena v písmenech a) aţ d), a výkon činnosti mandatáře konané na základě 

mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku; podmínkou zde je, ţe tato 

činnost je konána mimo pracovněprávní nebo obdobný vztah. Za výkon jiné činnosti 

konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů se vţdy povaţuje 

činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů 

kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních 

právních předpisů a insolvenčního správce, popřípadě dalšího správce, 

                                                 
3
 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7400-168-0. str. VII. 

4
 Business Center [online]. 2010, [cit. 2010-11-13]. Dostupný z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/duchodpoj/cast2.aspx#par9> 
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f) výkon činností neuvedených v písmenech a) aţ e) a vykonávaných vlastním jménem a na 

vlastní odpovědnost za účelem dosaţení příjmu (zákon ČNR č. 586/1992 Sb.); za výkon 

těchto činností se však nepovaţuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí. 

Podmínkou zde je, ţe podle prohlášení osoby konající tyto činnosti se jedná o soustavný 

výkon.
 5

 

 

Živnosti a živnostenský rejstřík 

Ţivnostenský rejstřík
6
 je informačním systémem veřejné správy, jehoţ správcem je  

Ţivnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní ţivnostenské úřady v rozsahu 

stanoveném ţivnostenským zákonem a krajské ţivnostenské úřady v rozsahu stanoveném 

ţivnostenským zákonem. Ţivnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému 

zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním 

ţivností. Za tím účelem mohou být sdruţovány informace a údaje z jiných informačních 

systémů a registrů. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s 

výjimkou údajů uvedených v odstavci 2 písm. m) a rodných čísel, které ţivnostenský úřad 

sděluje pouze  podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 

Ţivností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní  

odpovědnost,  za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených ţivnostenským zákonem. 

 

Subjekty oprávněné provozovat živnost  

 Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené 

      zákonem („podnikatel“); státní povolení k provozování ţivnosti („koncese“) se vyţaduje  

      jen v případech vymezených ţivnostenským zákonem.  

 Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, 

která nemá sídlo na území České republiky („zahraniční osoba“), můţe na území České 

republiky provozovat ţivnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká 

osoba. Pro účely zákona se za českou osobu povaţuje fyzická osoba s bydlištěm nebo 

právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České 

republiky se rozumí trvalý pobyt na jejím území.  

 Pokud ze zákona vyplývá povinnost předloţit doklad potvrzující určité skutečnosti, 

rozumí se tím předloţení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného 

tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků, pokud tento doklad nebyl vydán 

                                                 
5
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

6
 Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 
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v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, 

které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.  

 Poţadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu 

znalců a tlumočníků a poţadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle 

odstavce 3 se nevztahuje na doklady předloţené státním příslušníkem členského státu 

Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem 

své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o 

správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka.  

 Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat ţivnost  a 

která má podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky 

povolení, musí k ohlášení ţivnosti a k ţádosti o koncesi doloţit doklad prokazující udělení 

víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Povinnost doloţit 

doklad podle věty první se nevztahuje na zahraniční fyzickou osobu, která hodlá na území 

České republiky provozovat ţivnost prostřednictvím organizační sloţky svého podniku.  

 Fyzická osoba, jíţ byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, a její rodinní příslušníci 

mohou provozovat ţivnost za stejných podmínek jako česká osoba. 

 

Všeobecné podmínky provozování živnosti  

o dosaţení věku 18 let,  

o způsobilost k právním úkonům,  

o bezúhonnost, pokud ţivnostenský zákon nestanoví jinak, 

o občan splnil daňové povinnosti vůči státu. 

 

Z hlediska odborné způsobilosti podnikatele rozděluje živnostenský zákon živnosti na: 

1. Ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na 

základě ohlášení, mezi ně patří: 

 Řemeslné – odborná způsobilost pro řemeslné ţivnosti se prokazuje, není-li v příloze č. 1 

ŢZ stanoveno jinak: 

o Výučním listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o 

řádném ukončení příslušného tříletého učebního oboru a dokladem o vykonání tříleté 

praxe v oboru. 

o Vysvědčením o ukončení studia příslušného studijního oboru střední odborné školy, 

jehoţ délka je kratší neţ 4 roky a dokladem o vykonání tříleté praxe v oboru. 
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o Vysvědčením o maturitní zkoušce v příslušném studijním oboru střední odborné 

školy nebo středního odborného učiliště nebo gymnázia s předměty odborné 

přípravy a doklady o vykonání dvouleté praxe v oboru, nebo 

o Diplomem, či jiným dokladem o absolvování bakalářského a nebo magisterského 

programu příslušné vysoké školy a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. 

 Vázané (seznam v příloze č. 2 ţivnostenského zákona, odborná způsobilost je upravena 

zvláštními předpisy – podmínkou je vţdy 4letá praxe v oboru); 

 Volné (nevyţaduje se prokazování odborné ani jiné způsobilosti). 

2. Koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. Jedná se o ţivnosti 

uvedené v příloze č. 3 ţivnostenského zákona, kde jsou rovněţ specifikovány poţadavky 

na odbornou způsobilost (nutnost vţdy čtyřleté praxe v oboru). 

 

Z hlediska předmětu podnikání rozděluje živnostenský zákon živnosti na: 

1. Ţivnosti obchodní 

2. Ţivnosti výrobní 

3. Ţivnosti poskytující sluţby 

 

Živnostenské oprávnění  

Oprávnění provozovat ţivnost (ţivnostenské oprávnění) vzniká právnickým osobám jiţ 

zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku 

nezapisují, fyzickým osobám u ohlašovacích ţivností dnem ohlášení a  u koncesovaných 

ţivností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. 

Ohlášení ţivnosti nebo ţádost o koncesi se předkládá na tiskopise vydaném Ministerstvem 

průmyslu a obchodu. Ţivnostenský úřad předá příslušnému správci daně vykonávajícímu 

správu daní  z příjmů, příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, příslušnému úřadu práce a 

příslušné zdravotní pojišťovně údaje, získané od podnikatele stanovené ţivnostenským 

zákonem. Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede ţivnostenský 

úřad zápis do ţivnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli 

výpis. Podnikatel je povinen ţivnostenskému úřadu oznámit všechny změny a doplnění  

týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení ţivnosti, a předloţit doklady  o 

nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění jiţ zapsané v 

základních registrech. 
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Živnostenské oprávnění zaniká:  

 smrtí podnikatele, nepokračují-li v ţivnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční 

správce, 

 zánikem právnické osoby, 

 uplynutím doby, pokud bylo ţivnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,  

 výmazem zahraniční osoby povinně zapsané v obchodním rejstříku nebo jejího předmětu 

podnikání z obchodního rejstříku,  

 stanoví-li tak zvláštní právní předpis,  

 rozhodnutím ţivnostenského úřadu o zrušení ţivnostenského oprávnění.  

 

Výhody plynoucí pro fyzickou osobu podnikající samostatně na základě živnostenského 

nebo jiného oprávnění: 

 velmi nízké správní výlohy nutné pro zaloţení, 

 podnikatelské činnosti lze zahájit hned po ohlášení, 

 případné změny probíhají poměrně rychle, 

 minimum formálně-právních povinností (pokud nemusí být zapsán do obchodního 

rejstříku, odpadá například procedura zápisu a povinnosti zveřejňování poţadovaných 

údajů), 

 není nutný počáteční kapitál, 

 samostatnost a volnost při rozhodování, 

 jednoduché přerušení či ukončení činnosti, 

 lze zvolit daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví, 

 moţnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně paušální částkou, je-li to pro 

podnikatele výhodnější, 

 za určitých podmínek lze poţádat o stanovení daně paušální částkou, 

 zisk z podnikání je zdaněn progresivní daní z příjmu fyzických osob, je moţno uplatnit 

nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné poloţky, 

 lze přizvat osobu ţijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako spolupracující osobu 

a přerozdělit na ni kromě pracovních povinností také část příjmů a výdajů z podnikání a 

vyuţít tak moţnost daňové úspory.
 7

 

 

 

                                                 
7
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 

978-80-247-2409-6. str. 76. 
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Tab. 2.3 Vývoj počtu ţivnostenských oprávnění v letech 2000 aţ  2010 

Ukazatel 2000 2005 2007 2008 2009 2010 
Rozdíl 

10-09 

ŢO celkem 3 001 820 3 750 559 3 961 070 2 815 400 2 898 826 3 009 443 110 617 

 - koncesované 130 223 128 145 122 593 112 162 112 213 115 742 3 529 

 - vázané 234 405 294 513 307 777 221 441 224 478 236 158 11 680 

 - řemeslné 543 986 678 385 714 574 796 552 829 476 858 011 28 535 

 - volné 2 093 206 2 649 516 2 816 126 1 685 245 1 732 659 1 799 532 66 873 

ŢO pro FO 2 351 737 2 804 648 2 902 788 2 315 748 2 382 609 2 461 620 79 011 

ŢO pro PO 650 083 945 911 1 058 282 499 652 516 217 547 823 31 606 

ŢO pro cizince 72 471 83 841 85 409 84 488 96 402 101 429 5 027 

podnikatelé celkem 1 783 203 2 005 882 2 054 325 2 112 424 2 173 615 2 233 474 59 859  

z toho - FO 1 578 323 1 751 940 1 787 057 1 826 928 1 868 756 1 908 925 40 169 

   - PO 204 880 253 942 267 268 285 496 304 859 324 549 19 690 

   - cizinci 61 340 67 246 68 785 77 158 87 753 90 983 3 230 

ŢO na 1000. obyv. 291,72 366,6 382,7 269,5 276,1 285,9 9,8 

Podnikatelé na 1000 obyv. 169,60 196,1 198,5 202,2 207,0 212,2 5,2 

ŢO na 1 podnikatele 1,68 1,87 1,93 1,33 1,33 1,35 0,02 

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR [online]. 2010, [citace 2011-02-01] Dostupný z WWW:  

< http://www.socr.cz/scripts/detail.php?id=4353/> 

 

V tabulce 2.3 je uveden vývoj počtu ţivnostenských oprávnění za vybrané roky. V tabulce 

jsou uvedeny např. celkové počty registrovaných podniků ţivnostenskými úřady v roce 2010, 

kterých bylo celkem 2 233 474. V tabulce je vidět, ţe počet podnikatelů oproti roku 2009 

vzrostl o téměř 60 tisíc s tím, ţe na jednoho podnikatele připadlo 1,35 ţivnostenského 

oprávnění. Také je zde viditelné, ţe od roku 2000 počet podnikatelů se ţivnostenským 

oprávněním roste. 

 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je útvar novodobý. Oproti a. s. nevznikla postupným 

historickým vývojem na přelomu středověku a novověku, ani nevychází z historických kořenů 

římského práva. Právě naopak, byla vytvořena uměle rozhodnutím zákonodárce. Právní, 

zejména však obchodní, praxe sjednoceného Německa 2. poloviny 19. století volala po 

vytvoření takové formy obchodní společnosti, která by omezovala rozsah ručení společníků 

tak, jak je zná právní úprava v. o. s., avšak zároveň by její vnitřní struktura byla podstatně 

jednodušší, neţ je tomu u a.s. Jak se někdy uvádí, s.r.o. vznikla jako „mladší sestra a. s.“, 

nebo téţ jako „reformovaná komanditní společnost  bez komplementářů“. Výzvy po vytvoření 

odpovídající právní úpravy nezůstaly dlouho oslyšeny. Vlastní práce byly v Německu 

zahájeny roku 1889 a jiţ roku 1892 byl zákon o s. r. o. schválen Říšským sněmem. Německý 
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zákon se stal vzorem pro právní úpravy v celé řadě dalších zemí. Jako první tak učinilo 

Portugalsko jiţ v roce 1901. Avšak i mimo tradiční okruh kontinentálního práva se s.r.o. 

rychle zavedla, nejdříve ve Velké Británii, a záhy se s.r.o. rozšířily i do dalších zemí. Po 

zániku koloniálních říší přetrvala právní úprava s. r. o. i v řadě nových států.
8
 

 

Společnost s ručením omezeným je jednou z moţných právních forem obchodních společností 

upravených českým právním řádem. To, ţe je společnost s ručením omezeným obchodní 

společností, znamená mimo jiné, ţe se tato právnická osoba zapisuje do obchodního rejstříku, 

a proto ji obchodní zákoník vţdy povaţuje za podnikatele. Obchodní zákoník předpokládá, ţe 

obchodní společnosti se zakládají za účelem podnikání, zároveň však nevylučuje, aby s. r. o. 

nebo a. s. byly zaloţeny i za jiným účelem.  

Společnost s ručením omezeným je tradičně označována za obchodní společnost 

kapitálového typu, resp. za kapitálovou společnost s prvky osobní společnosti. Ze 

skutečnosti, ţe s.r.o. je právnickou osobou, plyne ve vztahu k ní ten princip, ţe jako právnická 

osoba má svoji vlastní právní subjektivitu, a to způsobilost k právům a povinnostem na straně 

jedné a způsobilost k právním úkonům, jimiţ tato práva a povinnosti nabývají, na straně 

druhé. 

Jako kapitálová společnost je s. r. o. charakterizována pravidelně několika znaky. Prvním 

z nich je povinnost společnosti vytvořit základní kapitál, a to nejméně ve výší stanovené 

zákonem. S tímto úzce souvisí znak druhý, coţ je povinnost společníků ke vkladům, které ve 

svém souhrnu tento základní kapitál vytvářejí. Třetím typickým znakem kapitálové 

společnosti  je existence obchodního podílu společníka. Jelikoţ se výše obchodního podílu 

určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, je zřejmá vazba 

mezi kapitálem společnosti a vkladem jejího společníka, byť tomuto není bezvýjimečně, 

neboť společenská smlouva můţe stanovit jinak. Čtvrtým znakem společnosti je její pevná 

organizační struktura daná zákonem. Konkrétně se toto projevuje obligatorním vznikem a 

existencí orgánů společnosti. I z tohoto pravidla je výjimka, neboť dozorčí rada společnosti je 

zřizovaná pouze fakultativně, stanoví-li tak společenská smlouva. Konečně posledním 

znakem kapitálové společnosti je ten princip, ţe je moţná změna v osobě společníka, a to 

skrze převod či přechod obchodního podílu, aniţ by toto mělo za následek zrušení a zánik 

společnosti, i kdyţ tento bývá pravidelně omezen. Jinak řečeno, existuje tu princip vázané 

účasti společníka, nikoliv účasti trvalé, jako je tomu u společností obchodních. Rysem s. r. o. 

                                                 
8
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 454 s. ISBN 978-

80-7357-344-7. str. 1. 
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je také účast společníků na její činnosti a veškerém ţivotě společnosti. Tento princip s. r. o. 

silně přibliţuje ke společnostem osobním, na druhé straně je však zásadním způsobem 

odlišuje od a. s., kde se její akcionáři na činnosti a. s. nepodílejí a kde je správnou záleţitostí 

a. s. pověřen placený profesionální management, řízený a reprezentovaný představenstvem.
9
 

 

Založení a vznik společnosti 

Před samotným zaloţením a vznikem jakékoli právnické osoby je důleţitá určitá myšlenka, 

nápad o jejím zaloţení. Tuto prvotní myšlenku následuje přípravná činnost konaná z iniciativy 

zakladatelů, během níţ je připravován obchodní záměr nebo určitý podnikatelský plán. Tato 

problematika není ale právně upravována, jedná se spíše o obchodní a organizační otázky. 

 

Ještě před vznikem společnosti musí společnost získat podnikatelské oprávnění (za 

předpokladu ţe byla zaloţena za účelem podnikání), a to buď ţivnostenské či jiné 

podnikatelské oprávnění. Společnosti však vzniká ţivnostenské oprávnění aţ dnem zápisu do 

obchodního rejstříku, a to v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Průkazem jiné činnosti je 

pak oprávnění vydané příslušným orgánem podle jiných právních předpisů. Soudní poplatek 

za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí asi 5 000 Kč. Tento poplatek lze zaplatit 

v kolcích, které se vylepí na návrh, či bankovním převodem na příslušný účet rejstříkového 

soudu. 

Před vznikem společnosti nemůţe společnost nabývat svůj majetek, protoţe nemá právní 

subjektivitu. Z tohoto důvodu musí zakladatelé ve společenské smlouvě nebo zakladatelské 

listině pověřit konkrétní  osobu správou splacených vkladů, které podle zákona musí být 

sloţeny ještě před vznikem společnosti. Správce vkladů má povinnost o svěřené vklady řádně 

pečovat. Správcem vkladů můţe být pověřen některý ze zakladatelů nebo, pokud jde o 

peněţité vklady, pověřená banka. 
10

 

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od zaloţení společnosti. 

Návrh na zápis musí být doloţen listinami o skutečnostech, které mají být do rejstříku 

zapsány, a také listinami, které se zakládají ve sbírce listin. Přikládá se společenská smlouva, 

oprávnění k činnosti, potvrzení správce vkladu, posudek znalce o ocenění nepeněţních 

vkladů, případně další listiny dle obchodního zákoníku. Před zápisem jsou navrhovatelé 

                                                 
9
 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 454 s. ISBN 978-

80-7357-344-7. str. 11,12. 
10

 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8. 

str. 240, 241. 
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povinni prokázat původ uţívaných místností, do nichţ umístili své sídlo nebo místo podnikání 

zapisované osoby. V praxi to znamená předloţit nájemní smlouvu či výpis z katastru 

nemovitostí.
11

 

Společnost s ručením omezeným se zakládá uzavřením společenské smlouvy upravující 

práva a povinnosti společníků (v případě, kdy má společnost více neţ 1 společníka) nebo 

uzavřením zakladatelské listiny (v případě, kdy má společnost jediného společníka). 

Společenská smlouva musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. 

Zakladatelskou listinu sepisuje notář formou notářského zápisu. 

 

Notářský zápis musí obsahovat: 

1. místo, den, měsíc a rok úkonu, 

2. jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, 

3. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků a jejich zástupců, 

4. prohlášení účastníků o tom, ţe jsou způsobilí k právním úkonům, 

5. údaj, jakým způsobem byla ověřena totoţnost účastníků, 

6. obsah úkonu, 

7. údaj o tom, ţe byl zápis po přečtení účastníky schválen, 

8. podpisy účastníků nebo jejich zástupců, 

9. otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.
12

 

 

Společenská smlouva musí obsahovat alespoň: 

1. firmu a sídlo společnosti, 

2. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a 

bydliště fyzické osoby, 

3. předmět podnikání (činnosti), 

4. výši základního kapitálu a výši vkladu kaţdého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu, 

5. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem 

společnosti, 

6. jména a bydliště členů první dozorčí rady, pokud se zřizuje, 

7. určení správce vkladu, 

                                                 
11

 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 320 s. ISBN 

978-80-247-2409-6. str. 85. 
12

 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8. 

str. 240. 
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8. jiné údaje, které vyţaduje obchodní zákoník (údaje o tvorbě a výši rezervního fondu).
13

 

 

Společnost s ručením omezeným můţe být tedy zaloţena jedinou osobou. Společnost 

s jediným společníkem nemůţe být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné 

společnosti. Jedna fyzická osoba můţe být jediným společníkem nejvýše tří s. r. o. Společnost 

můţe mít nejvíce 50 společníků. 

 

Společnost s ručením omezeným je obchodní společností s povinně vytvářeným základním 

kapitálem ve výši 200 000 Kč. Výše vkladu společníka musí činit alespoň 20 000 Kč. Na 

základním kapitálu společnosti se můţe kaţdý společník účastnit pouze jedním vkladem. 

Výše vkladu můţe být pro jednotlivé společníky stanovena rozdílně, musí však být dělitelná 

na celé tisíce. 

Od okamţiku zaloţení společnosti je nutné rozlišovat okamţik jejího vzniku. Společnost 

vzniká dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku podepisují všichni jednatelé. Vznikem společnosti nabývají společníci 

obchodní podíl na společnosti, coţ je důleţité z hlediska osvobození příjmu z převodu 

obchodního podílu od daně z příjmu fyzických osob.
 14

 

 

Je potřebné vţdy odlišovat pojem obchodní podíl od vkladu. Vklad a podíl se vzájemně 

významným způsobem doplňují a ovlivňují a nelze je od sebe oddělit, avšak není moţné je 

povaţovat za totéţ. Obchodní podíl se vkladu nikdy nerovná. Podíl je však svojí podstatou 

vázán na vklad. Tuto povahu obchodního podílu dokládá i ustanovení obchodního zákoníku, 

podle něhoţ musí být při rozdělení obchodního podílu vţdy dodrţeno ustanovení o minimální 

povinné výši vkladu. Obchodní podíl je vymezen jako účast společníka na společnosti a z této 

účasti plynoucí práva a povinnosti. Obchodní podíl lze vymezit jako předmět právních vztahů. 

Jelikoţ lze podíl téţ převádět, resp. obecně vzato s ním disponovat, jedná se o 

obchodovatelný, resp. převoditelný předmět. Oproti jiným předmětům právních vztahů jej 

však nelze uchopit co do hmotné podstaty. Obchodní podíl samozřejmě obsahuje i svoji 

majetkovou sloţku, avšak nikoliv ve hmatatelné, fyzicky změřitelné a ovladatelné podstatě, 
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 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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nýbrţ v sice také ovladatelné, avšak nehmotné podstatě. Proto je pravidelně označován za 

nehmotný majetek.
15

 

 

Společnost s ručením omezeným povinně vytváří rezervní fond.
16

 Rezervní fond můţe být 

vytvořen při vzniku společnosti, pokud: 

o Společenská smlouva uloţí společníkům příplatkovou povinnost na jeho tvorbu, 

o Je vklad do základního kapitálu proveden v nepeněţní formě a hodnota nepeněţního 

vkladu je vyšší neţ částka započítávaná do základního kapitálu a společenská smlouva 

určuje, ţe se má rozdíl pouţít na tvorbu rezervního fondu. 

Obdobně můţe být rezervní fond vytvořen při zvýšení základního kapitálu. Není-li rezervní 

fond vytvořen při vzniku společnosti či při zvýšení základního kapitálu, je nutno jej vytvářet 

aţ do zákonné výše 10 % základního kapitálu ze zisku vytvořeného společností. Teprve po 

doplnění povinného přídělu do rezervního fondu lze přistoupit k rozdělení zisku 

 

Orgány společnosti 

Valná hromada je kolektivním orgánem společnosti. Představuje orgán nejvyšší, ale nikdy 

ne statutární, resp. obecně exekutivní. Zároveň se jedná i o orgán ve své podstatě kontrolní, 

neboť právě na valné hromadě realizují společníci své právo kontroly činnosti společnosti a 

jejích orgánů. Základní funkce valné hromady spočívá v ustavení statutárního, popřípadě 

dozorčího orgánu, v rozhodování o zásadních otázkách ţivota společnosti, udílení závazných 

pokynů ostatním orgánům a kontrole plnění uloţených příkazů. 

 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a do její působnosti patří:
17

 

a) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

b) schvalování stanov a jejich změn, 

c) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i 

mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

d) rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na základě 

jiných právních skutečností, 

e) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, 
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 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 454 s. ISBN 978-
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f) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, 

g) rozhodování o zvýšení či sníţení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněţitého 

vkladu či o moţnosti započtení peněţité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení vkladu, 

h) vyloučení společníka podle § 113 a § 121, 

i) schvalování smluv, 

j) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení společnosti s 

likvidací, jestliţe to společenská smlouva připouští, 

k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy, 

l) schválení smlouvy o výkonu funkce, 

m) schválení ovládací smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich 

změn, 

n) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská smlouva. 

Neurčí-li společenská smlouva jinak, uděluje a odvolává valná hromada prokuru. Valná 

hromada si můţe vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleţí do působnosti jiných orgánů 

společnosti. Společník se zúčastňuje jednání valné hromady osobně nebo v zastoupení 

zmocněncem na základě písemné plné moci. Zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen 

dozorčí rady společnosti. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, 

kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyţaduje-li společenská smlouva vyšší počet 

hlasů. Kaţdý společník má jeden hlas na kaţdých 1000 Kč svého vkladu, neurčuje-li 

společenská smlouva jiný počet hlasů. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou 

hlasů přítomných společníků, nevyţaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet 

hlasů. Nestanoví-li zákon, společenská smlouva, popřípadě stanovy kratší lhůtu, svolávají 

valnou hromadu jednatelé nejméně jednou za rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou 

účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního 

období.
18

 

Jednatelé 

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba a jako taková nemůţe sama fyzicky 

jednat. Za tímto účelem jsou jmenováni jednatelé, kteří za společnost jednají. Jednání 

statutárního orgánu je osobním jednáním společnosti. Statutárním orgánem společnosti je 

jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti kaţdý z 
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nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Omezit jednatelská 

oprávnění můţe pouze společenská smlouva, stanovy nebo valná hromada. Jednatele jmenuje 

valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob. Jednateli náleţí obchodní vedení 

společnosti.  

Obchodní vedení lze charakterizovat jako průběţnou pravidelnou správu záleţitostí 

společnosti a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních, technických, obchodních, 

personálních, finančních a jiných otázkách. Jednateli náleţí také jednatelské oprávnění, čímţ 

se rozumí činnost statutárního orgánu navenek – jednání společnosti s třetími osobami ve 

všech věcech, které se jí  týkají. 

 

 Jednatelem se může stát pouze: 

o Fyzická osoba, 

o Starší  18 let, 

o Plně způsobilá k právním úkonům, 

o Bezúhonná, 

o U níţ nenastala překáţka provozování ţivnosti, 

o Není zároveň členem dozorčí rady téţe společnosti, 

o Nevztahuje se na ni zákaz výkonu funkce a 

o Není zároveň prokuristou téţe společnosti.
 19

 

 

Dozorčí rada 

Představuje fakultativně zřizovaný kontrolní orgán společnosti, to znamená, ţe záleţí výlučně 

na vůli společníků, jestli bude zřízena. Zřizuje se tedy, stanoví-li tak společenská smlouva 

nebo zvláštní zákon. Tento orgán musí mít vţdy alespoň 3 členy. Maximální počet členů není 

zákonem určen. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Členem dozorčí rady 

nemůţe být jednatel společnosti. Na členy dozorčí rady se také vztahuje zákaz konkurence. 

Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, 

kdykoli o to poţádají. Dozorčí rada svolá valnou hromadu, jestliţe to vyţadují zájmy 

společnosti. 

 

Dozorčí rada: 

o dohlíţí na činnost jednatelů, 
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o nahlíţí do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsaţené údaje, 

o přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní, účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné 

hromadě, 

o podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou 

ročně.
 20

 

Zrušení a zánik společnosti 

Proces ukončení existence společnosti jako subjektu práv a povinností je dvoufázový. Zrušení 

společnosti je právní skutečností, která vţdy předchází okamţiku zániku společnosti. Bez 

zrušení nemůţe dojít k jejímu zániku. Zrušením přestává společnost naplňovat svůj 

podnikatelský nebo jiný účel a dochází jiţ výlučně k vypořádání jejích majetkových poměrů. 

Zrušením společnost neztrácí svoji právní osobnost, svoji právní subjektivitu. Nadále existuje 

jako právnická osoba aţ do  okamţiku zániku společnosti. Vlastní zánik společnosti nastává 

aţ dnem výmazu z obchodního rejstříku, tímto dnem také mizí jako právnická osoba. 

Rozeznáváme zrušení s právním zástupcem, kdy dochází k přeměně společnosti, a zrušení bez 

právního zástupce, kdy zpravidla dochází k likvidaci společnosti a jejímu zániku. 

Společnost se zrušuje dohodou všech společníků, jeţ musí mít formu notářského zápisu, nebo 

se  rozhodnutí o zrušení společnosti svěří do působnosti valné hromady. Společníci se mohou 

u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské 

smlouvě. Při zrušení společnosti s likvidací má kaţdý společník nárok na podíl na likvidačním 

zůstatku. Tento podíl se určuje poměrem obchodních podílů, nestanoví-li společenská 

smlouva něco jiného. 

 

Důvody zrušení společnosti bez právního zástupce:  

1. Dobrovolné zrušení 

o Uplynutím doby, na kterou byla společnost zaloţena, 

o Dosaţením účelu, pro který byla společnost zaloţena, 

o Zrušení z jiného důvodu uvedeného ve společenské smlouvě (ztráta ţivnostenského 

oprávnění, neuzavření určitého obchodu…) 

o Výslovné rozhodnutí o zrušení společnosti (dohodou všech společníků, usnesením 

valné hromady…) 

2. Nucené zrušení 
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o Pasivní společnost – situace, kdy společnost nevyvíjí ţádnou aktivitu anebo její 

orgány se nescházejí nebo nejsou obsazeny po určitou dobu. 

o Důvody, kdy existence společnosti nebo její činnost je v rozporu s právními 

předpisy. 

o Stav, kdy je soudem rozhodnuto o neplatnosti společnosti. 

o Společnost zrušena s likvidací i bez návrhu – obsah zápisu v OR odporuje 

kogentním zákonným ustanovením, společnost nezjednala nápravu ani ve lhůtě jí 

k tomu soudem určené. 

o Ostatní zvláštní důvody.
 21

 

 

 

2.3 Právní, daňové a účetní aspekty změny právní formy podniku 

V následující části jsem se zaměřila na problematiku tří aspektů, které ovlivňují samotný 

výběr právní formy podniku při zakládání nového podniku, nebo při transformaci. Kaţdý 

z těchto tří aspektů zahrnuje několik oblastí, ve kterých se liší podnikání ţivnostníka a 

společnosti s ručením omezeným. 

 

Právní aspekty změny právní formy podniku 

Podnikání fyzických a právnických osob se zásadně liší, a to ze dvou hledisek: 

 Fyzické osoby vystupují ve dvojjediné roli, a to jak v roli podnikatele (kapitálový 

vklad do podnikání), tak v roli výkonné pracovní síly (vlastní odborná profese včetně 

řízení). Naproti tomu u právnických osob společníci přinášejí kapitálový vklad, avšak 

mohou, nebo také nemusejí, ve společnosti pracovat. 

 Fyzické osoby – podnikatelé jsou přímo objektem právních vztahů. U právnických 

osob do právních vztahů vstupuje pouze společnost = podnik, nikoliv společníci 

tvořící společnost.
 22

 

 

Podnikatel – ţivnostník je fyzickou osobou, tedy podnikatelskou činnost vykonává na vlastní 

jméno, na vlastní odpovědnost a jeho podnikatelskou činnost upravuje především zákon č. 

455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a také zákon č. 

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nevzniká jí povinnost 
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zapisovat se do Obchodního rejstříku, ale je zapsána do Ţivnostenského rejstříku. Na druhé 

straně společnost s ručením omezeným je formou kapitálové obchodní společnosti (se znaky 

osobních obchodních společností) a tedy právnickou osobou, která se povinně zapisuje do 

obchodního rejstříku. Společnost s ručením omezeným je upravena zákonem č. 513/1992 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Úprava obchodních závazkových vztahů 

byla přesunuta do občanského zákoníku.  

 

Fyzická osoba – ţivnostník provádí podnikatelskou činnost na základě ţivnostenského 

oprávnění, které vydává ţivnostenský úřad. Společnost s ručením omezeným při svém vzniku 

(před zápisem do OR) musí sepisovat notářsky ověřenou společenskou smlouvu 

(zakladatelskou listinu) a taktéţ povinně vytváří základní kapitál ve výši 200 000 Kč, coţ 

fyzická osoba na začátku svého podnikání nemusí, disponuje jen finančními prostředky, které 

potřebuje za zahájení podnikání. Proces zaloţení obchodní společnosti představuje mnohem 

sloţitější proces zaloţení podniku. 

 

Jak bylo zmíněno výše, fyzická osoba podnikatel je sám objektem právních vztahů, vystupuje 

jako vlastník podniku, manaţer i zaměstnanec. FO vkládá své peněţní prostředky do 

podnikání, jí přináleţí rozhodovací pravomoc a má jediný podíl na zisku, kterého dosáhne. 

Přičemţ společnost s ručením omezeným zastupují ve vztazích s třetími osobami tím pověření 

jednatelé. O otázkách ţivota a chodu společnosti rozhoduje valná hromada. Společnost 

s ručením omezeným můţe být zaloţena jednou osobou, maximálně však 50 společníky. 

Společnost s ručením omezeným musí také tvořit rezervní fond do výše 10 % ze základního 

kapitálu. 

 

Shrnutí 

Kdyţ shrneme všechny výše zmíněné skutečnosti, dostaneme jednoznačný závěr. Zahájit 

podnikání pro fyzickou osobu je mnohem byrokraticky i finančně snazší, neţ je tomu u 

obchodních společností. Zaloţení právnické osoby – konkrétně společnosti s ručením 

omezeným, vyţaduje překonat více překáţek a povinností – od sloţení základního kapitálu, 

přes sepsání společenské smlouvy aţ po samotné zahájení činnosti a  stanovení pravomocí 

všem orgánům a společníkům.  
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Daňové aspekty změny právní formy podniku 

Důleţitou otázkou spojenou se zaloţením s. r. o. je vyčíslení celkové daňové zátěţe daní 

z příjmů, které podléhá zisk s. r. o. vyprodukovaný.
23

 Nejedná se přitom jen o vyčíslení 

daňové zátěţe daní z příjmů, jejímţ poplatníkem je s. r. o., ale celkové daňové zátěţe, která se 

váţe k zisku vyprodukovanému s. r. o. V nejjednodušším modelu by tedy šlo o to zjistit, jaký 

čistý příjem ze zisku vytvořeného s. r. o. poplyne jejímu společníkovi – fyzické osobě, resp. 

kolik procent z toho to zisku vytvořeného s. r. o. a vyplaceného společníkovi bude odvedeno 

ve formě daně z příjmů právnických a popřípadě fyzických osob. 

 

Daň z příjmů právnických osob musí s. r. o. z vytvořeného zisku zaplatit bez ohledu na to, zda 

se vytvořený zisk bude či nebude rozdělovat mezi společníky. Za kaţdé zdaňovací období 

musí s.r.o. vypořádat svou povinnost k DZPPO. Základní sazba daně z příjmu právnických 

osob byla v roce 2009 20 % a v roce 2010 je to 19 %. Samozřejmě musíme uvaţovat 

s připočitatelnými a odčitatelnými poloţkami zvyšujícími či sniţujícími základ daně oproti 

výsledku hospodaření, čím se bude daňové břemeno lišit. Dalším faktorem ovlivňujícím 

daňové zatíţení jsou slevy na dani podle zákona o dáních z příjmů. Jedná se o slevy ve vazbě 

na zaměstnávání zdravotně postiţených občanů. 

 

Cílem kaţdého společníka je, ať se jedná o fyzickou či právnickou osobu, výplata podílů na 

zisku. Tento cíl můţe být dlouhodobý a nemusí být realizován hned. Pokud je zisk průběţně 

vytvářen, avšak rozhodnutí o výplatě podílů na zisku se přesune do budoucnosti, plyne ze 

stávajícího systému zdanění, ţe ke zdanění dojde aţ v budoucnu. Moţnost odsunutí, a tím i 

zdanění výplaty podílů na zisku do budoucnosti, je velmi důleţitým faktorem při porovnání 

zdanění s. r. o. se zdaněním fyzické osoby nebo v. o. s., kdy je dosaţený zisk zdaňován bez 

hledu na jeho výplatu. 

 

Aby bylo daňové zatíţení s. r. o. posouzeno komplexně, je nutné vzít v úvahu zdanění 

vypláceného podílu na zisku. V případě společníka, který je fyzickou osobou, představuje 

podíl na zisku s. r. o. příjem z kapitálového majetku podle zákona o daních z příjmů. Podíl na 

zisku náleţející společníkovi, který je právnickou osobou, podléhá stejnému reţimu zdanění 

sráţkovou daní jako podíl na zisk plynoucí společníkovi – fyzické osobě. Pokud jsou však 

splněny určité podmínky, je výplata podílu na zisku společníkovi, který je právnickou osobou, 
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osvobozena od daně. Zákon o daních z příjmů tyto podíly na zisku nazývá podíly na zisku 

z účasti na s. r. o. 

 

Zdanění podílu na zisku podléhá sráţkové dani (daň z příjmů fyzické osoby) v sazbě  15 %. 

Pokud chceme porovnávat daňové zatíţení s. r. o. s daňovým zatíţením  u podnikající fyzické 

osoby, popř. v. o. s., jejímiţ společníky jsou fyzické osoby, je nutné vysvětit základní principy 

zdanění fyzické osoby a vyčíslit daňové zatíţení pro tuto formu podnikání. 

 

U podnikající fyzické osoby je nutné brát v úvahu, že z dosaženého zisku bude placena: 

 Daň z příjmů fyzických osob 15 % (vlivem nezdanitelných částí základu daně a slev 

na dani můţe být výsledné daňové zatíţení i výrazně  niţší, zejména u niţších zisků), 

 Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (13,5 % z vyměřovacího základu), 

 Pojistné na důchodové zabezpečení (29,2 % z vyměřovacího základu). 

Pokud jde o daňové výhody fyzických osob, jako je např. moţnost uplatnit nezdanitelné části 

základu daně z příjmu fyzických osob (např. ve výši úroků z úvěru ze stavebního spoření 

poskytnutého na bytové potřeby apod.), o tyto výhody fyzická osoba jakoţto společník s. r. o. 

přijít nemusí. Například z toho důvodu, ţe bude od s.r.o. pobírat odměnu za práci pro 

společnost, ţe bude s.r.o. pronajímat svůj majetek. Tím sice bude klesat zisk vytvořený s. r. 

o., ale společníkovi budou plynout namísto podílů na zisku jiné příjmy, podléhající 

progresivní sazbě DZPFO, s moţností vyuţít zmiňovaných výhod zdanění fyzických osob. 

Pro podnikající fyzickou osobu jsou velmi důleţité také platby pojistného na všeobecné 

zdravotní pojištění a pojistného na důchodové pojištění. Tyto platby mají vazbu na dosaţený 

zisk z podnikání a pro podnikatele představují na jedné straně odvodovou povinnost a na 

druhé straně mohou zakládat  nárok na jisté protiplnění – čím vyšší částku pojistného na 

důchodové pojištění podnikatel uhradí, tím vyšší bude částka jeho osobního vyměřovacího 

základu, ze kterého se stanovuje např. procentní sloţka starobního důchodu. Případná 

protiplnění jsou jednak obtíţně vyčíslitelná, jednak mohou být nezávislá na odvodech 

pojistného. 

Oproti zisku dosaţenému podnikající fyzickou osobou není výplata podílu na zisku 

společníkovi – fyzické osobě spojena s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění; negativem této skutečnosti potom je, ţe 

společník by nemohl vyuţívat výhod plynoucích z důchodového pojištění (např. pobírat 
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starobní důchod) eventuálně nemocenského pojištění, a pokud by pojistné na všeobecné 

zdravotní pojištění neplatil z nějakého jiného titulu nebo by za něho nebyl plátcem pojistného 

stát, musel by si společník pojistné na všeobecné zdravotní pojištění hradit sám. 

Tab. 2.4 Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činností pro rok 2010 

Zdroj: BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2009. 359 s. ISBN 978-80-

7263-540-5. 

 

V tabulce 2.4 jsou uvedeny minimální a maximální částky měsíčního vyměřovacího základu, 

měsíční zálohy pojistného na důchodové pojištění a měsíční zálohy pojistného na nemocenské  

pojištění osob samostatně výdělečně činných z hlavní činnosti pro rok 2010. 

 

Tab. 2.5 Rekapitulace celkového daňového zatíţení vytvořeného s. r. o. a následně 

vyplaceného společníkovi – fyzické osobě 

Zisk za období 2008 2009 2010 

Sazba DZPPO 21 % 20 % 19 % 

Zisk po zdanění 

(% VH před zdaněním) 
79 % 80 % 81 % 

Sráţková daň 

(% VH) 
11,85 % 12 % 12,15 % 

Celkové daňové zatíţení 32,85 % 32 % 31,15 % 

Zdroj: BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2009. 359 s. ISBN 978-80-

7263-540-5. 

 

Tabulka 2.5 zobrazuje přehled daňového zatíţení společnosti s ručením omezeným ve třech 

předchozích letech. Z tabulky je zřejmé, ţe sazba daně z příjmu právnických osob postupně 

klesá, coţ zvyšuje zisk společnosti po zdanění, sráţková daň stoupá, ale celkové daňové 

zatíţení konec konců klesá. 

 

 

 

Měsíční 

vyměřovací 

základ (50 % z 

rozdílu mezi 

příjmy a výdaji) 

Hlavní 

činnost 

Měsíční záloha 

pojistného na 

důchodové 

pojištění (29,2 % 

vyměřovacího 

základu) 

Hlavní 

činnost 

Měsíční záloha 

pojistného na 

nemocenské 

pojištění (1,4 % z 

vyměřovacího 

základu) 

Hlavní 

činnost 

minimální  (25 % 

průměrné mzdy u 

hlavní a 10 % u 

vedlejší) 

5 928 Kč minimální 1 731 Kč minimální 83 Kč 

maximální 

(čtyřnásobek 

průměrné mzdy) 

142 254 Kč maximální 41 539 Kč maximální 1 992 Kč 
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Účetní aspekty změny právní formy podniku 

Na všechny právnické osoby se sídlem na území ČR, s. r. o. nevyjímaje, se vztahuje zákon o 

účetnictví. Společnost s ručením omezeným tedy musí účtovat, a protoţe od roku 2004 byla 

zrušena soustava jednoduchého účetnictví, je tím jiţ vyjádřeno, ţe účtuje podvojnými zápisy. 

Povinnosti s. r. o. vést účetnictví se není třeba na jedné straně nijak obávat, na straně druhé je 

třeba věnovat pozornost zabezpečení kvalifikovaného vedení účetnictví od počátku existence 

společnosti. Dodatečné nápravy chyb bývají v praxi velmi problematické. Povinnost s. r. o. k 

vedení účetnictví nelze chápat jako nutné zlo a jeho význam nespočívá pouze ve správném 

stanovení základu daně z příjmů společnosti, ale umoţňuje udrţovat přehled o majetkové 

situaci společnosti – na rozdíl od daňové evidence fyzických osob, která u nich od roku 2004 

nahradila jednoduché účetnictví. Účetnictví podnikajících obchodních společností je upraveno 

těmito základními právními předpisy: zákon o účetnictví a obchodní zákoník, vyhláška č. 

500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

účetnictví pro účetní jednotky,  které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví a nakonec České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 

č. 500/2002 Sb.
24

 

 

Kdyţ se podíváme na společnost s ručením omezeným, víme, ţe ustanovení obchodního 

zákoníku ukládá jednateli společnosti s ručením omezeným zajistit řádné vedení předepsané 

evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a povinnost informovat společníky o 

záleţitostech společnosti. Základní povinnost jednatele je zabezpečit vedení účetnictví, ale 

jednatel nemusí vést účetnictví osobně. Zabezpečení vedení účetnictví třetí osobou a 

poskytnutí potřebné součinnosti, aţ jiţ jde o vlastní zaměstnance nebo o externí osobu, však 

neznamená pro jednatele absolutní zbavení se odpovědnosti povinnosti zajištění řádného 

vedení účetnictví. Osobní odpovědnost jednatele podtrhuje skutečnost, ţe účetní závěrka musí 

být podepsána statutárním orgánem a dokud jím podepsaná není, nepovaţuje se za 

sestavenou. Povinností jednatele je také zabezpečit ověření účetní závěrky auditorem, pokud 

s. r. o. tuto povinnost má, a dále musí zajistit zveřejnění účetní závěrky.  

 

Povinnost ověřit účetní závěrku auditorem mají společnosti pokud je dosaženo alespoň dvou z  

těchto tří kritérií: 

1. aktiva celkem překročila nebo dosáhla více neţ 40 000 000 Kč, 

                                                 
24

 BĚHOUNEK, P. Společnost s ručením omezeným. 9. vyd. Olomouc: Anag, 2009. 359 s. ISBN 978-80-7263-

540-5. str.77, 257-275. 
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2. roční úhrn čistého obratu je více neţ 80 000 000 Kč, 

3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období  je více neţ 50. 

 

Zákon  stanovuje obchodní společnosti povinnost uloţit účetní závěrku a výroční zprávy do 

sbírky listin obchodního rejstříku do 30 dnů od ověření účetní závěrky auditorem a jejího 

schválení valnou hromadou. 

 

Daňová evidence slouţí ke stanovení základu daně z příjmu. Obsahuje údaje o příjmech 

a výdajích a dále pak údaje o majetku a závazcích. Daňovou evidenci příjmů a výdajů 

upravuje § 7b zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. Daňová evidence je určena pro 

všechny podnikající fyzické osoby, které nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje 

nebudou prokazovat "paušálně" (procentem z příjmů). Daňovou evidenci nepovedou ty 

osoby, které jsou takzvanou účetní jednotkou (osobou vedoucí podvojné účetnictví). To se 

týká následujících osob: 

 právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, 

 fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku, 

 fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl v předchozím kalendářním roce částku 25 mil. Kč, 

 fyzické osoby, které vedou podvojné účetnictví dobrovolně. 

 

Daňová evidence je zaloţena na sledování daňově uznatelných peněţních toků, tedy na 

příjmech a výdajích peněţních prostředků. Tyto toky jsou zachycovány do peněţního deníku, 

ze kterého se pak vypočítává hospodářský výsledek jako rozdíl mezi příjmy a výdaji. 

Podvojné účetnictví je zaloţeno na zachycování účetních informací tzv. podvojným 

způsobem. Nevychází jen z příjmů a výdajů, ale z daňově uznatelných výnosů a nákladů. 

Tento typ účtování je zaloţen na řadě účetních zásad a principů. Daňová evidence představuje 

časově i administrativně méně náročný způsob účtování oproti podvojnému účetnictví. Je 

vhodná opravdu jen pro drobné podnikatele, pro které by bylo vedení podvojného účetnictví 

zbytečné a náročné. Na druhé straně vedení podvojného účetnictví  nabízí mnohem lepší a 

přesnější přehled o hospodaření  a majetkové situaci podniku. Vést podvojné účetnictví je 

určitě výhodnější, pokud se chce podnikatel vyhnout  zbytečným nesrovnalostem a chybám ve 

sledování jeho podnikání. 
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2.4 Prezentace firmy ve virtuálním prostředí 

Efektivní trţní orientace,  respektive její uplatnění ve smyslu získání konkurenční výhody, 

vyţaduje vyuţití synergického efektu, který je dán jednak všemi účastníky hodnototvorného 

procesu podniku, jednak celým dodavatelským řetězcem od subdodavatelů přes dodavatele, 

poskytovatele logistických sluţeb aţ po zprostředkovatele odbytu a konečného uţivatele. 

Cílem zvýšení konkurenční schopnosti firmy je dosáhnout takového produktu, který má 

výraznou hodnotu pro zákazníka a vytváří současně příznivé ekonomické podmínky pro 

vlastní podnik. Zákazník jehoţ potřeby a poţadavky musí být neustále sledovány a 

realizovány, upevňuje, v případě spokojenosti, postavení podniku na trhu a zvyšuje hodnotu 

firmy. Takovýto pohled není samozřejmě moţný bez sledování všech dalších faktorů, 

zejména technicko-výrobních, které ovlivňují konkurenční schopnost firmy. Nezbytné je 

pochopení vývojových tendencí marketingu, daných změnami ve strukturalizaci trhů, z toho 

vyplývajícího důrazu na marketing vztahů, v neposlední řadě pak na zesílení orientace na 

informace atd.
25

 

 

Během posledního desetiletí prošla společnost velice bouřlivým vývojem, kde jednu 

z nejdůleţitějších rolí hrál internet a jeho rozvoj, včetně souběţného rozvoje informačních a 

komunikačních technologií. Díky rozšíření z vojenské a akademické sféry do oblasti 

komerční se internet postupně stal nedílnou součástí našich ţivotů. Samozřejmě platí, ţe 

někdo je na něm závislý více, dokonce si jiţ nedokáţe představit svůj ţivot bez něj, někdo 

pouze občasně vyuţije sluţeb, které toto médium nabízí a jsou i tací, kteří internet vůbec 

nevyuţívají – ať uţ z jakéhokoli důvodu. 

Moţnosti kvalitnější komunikace, které s sebou internet přináší, se projevily na nárůstu 

konkurenčních tlaků, coţ nutí podniky neustále zkvalitňovat nabídku jejich produktů a sluţeb, 

sniţovat ceny a hledat nové distribuční cesty. Z tohoto pohledu představuje internet další 

komunikační kanál, pomocí kterého mohou podniky upozornit na svou existenci, informovat 

o nabídce výrobků a sluţeb, či dokonce umoţnit zákazníkům přímo objednat zboţí. Zároveň  

jim ale umoţňuje lépe komunikovat se svými obchodními partnery a dodavateli. Pokud chce 

firma hrát alespoň důstojnou roli na trhu, měla by se pokusit co nejvíce vyuţít moţností, které 

médium zvané internet nabízí. Nebrat ho pouze jako určitý druh informačního či reklamního 

média, ale skutečně jako další prostředek obousměrné komunikace. 

                                                 
25

 TOMEK,G.; VÁVROVÁ,V. Jak zvýšit konkurenční schopnost firmy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 240 s. ISBN 978-

80-7400-098-0. str. VII. 
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Ve firemní webové prezentaci se můţe skrývat velký potenciál – záleţí ovšem, jak se ke 

svému webu daná firma postaví. V současné době, kdy je stále těţší a finančně náročnější 

prosadit se proti sílící konkurenci, můţe být nakonec kvalita firemního webu tím 

rozhodujícím faktorem. Kvalita velkého procenta webů českých firem je velice nízká, coţ se 

odráţí i na skutečnosti, ţe přínosy plynoucí z webu jsou minimální. 
26

 

 

První krok při vytváření webových stránek je nejdůleţitější a patrně také nejobtíţnější.
27

 Je 

nutné se rozhodnout, co vlastně chce daný podnikatel dělat. Nestačí jenom vědět, ţe web 

potřebujeme. Musíme přemýšlet o tom, proč web potřebujeme. Velmi často společnost jen tak 

někoho najme, aby pro ně vybudoval něco podobného, co jiţ mají ostatní firmy. Proto i kdyţ 

pak skončí s fungujícím webem, propásli moţnost skutečně posunout svoje podnikání na 

vyšší úroveň a promrhali při přípravě webu zbytečně mnoho peněz. 

 

Kdyţ hodnotíme tvrzení v předchozím odstavci, můţeme zkonstatovat, ţe kaţdá firma by 

měla mít zformulovanou svou vlastní identitu. Neměla by tedy něco budovat nebo dělat na 

základě toho, co dělá někdo jiný. Identita firmy je souborem vnitřních a vnějších znaků, které 

ji reálně identifikují v prostředí. Jde o vlastní osobitost, nalezení vlastního „Já“ firmy 

v okolním světě. Identita je nalezení a pochopení poslání, role a vlastního obrazu firmy. 

Zkoumání integrity spadá mezi atributy, které obsahuje například model soudobé 

konkurenceschopnosti IDINMOSU, který popisuje pan profesor Mikoláš ve své knize „Jak 

zvýšit konkurenceschopnost podniku“. 

 

Takţe začínáme-li provozovat nějaké webové stránky nebo podrobujeme kritickému rozboru 

nějaké existující, měli bychom si poloţit několik provokativních otázek o tom, proč je naší 

prvořadou potřebou mít web. Základními otázkami jsou: Proč moje firma potřebuje stránky? 

Proč tyto stránky potřebují naši zákazníci? Odpovědi na tyto otázky pomohou zformulovat 

základnu naší  internetové strategie. 

 

Několik obecných principů, které pomůžou vyvarovat se obvyklých začátečnických chyb – 

Čtyři skvělé rady : 

                                                 
26

 PLOTĚNÝ, L. Budování úspěšného firemního webu. 1. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2005. 127 s. ISBN 80-

7300-173-X. str. 7, 9. 
27

 COHEN, J. Unusually Useful Web Book. 1st edt. Indianapolis: New Riders Publishing, 2003. 408 s. ISBN 0-7357-1206-9. 

str. 9,10,11. 
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1. Slaďte potřeby uţivatele a záměry společnosti (Podstatné je nezaobírat se pouze tím, co 

potřebujeme my, ale co potřebují naši uţivatelé, protoţe web je dobrovolné a nezávislé 

médium.), 

2. Pouţijte web na to, co bude umět dobře (vyuţít internet nejlépe, pokud na něm budete 

dělat něco, co jste nemohli dělat dříve, nebo dělat něco rychleji, jednodušeji, levněji.), 

3. Povyšte funkčnost nad zábavu (stránky by se měli zaměřit na to, aby poskytly svým 

návštěvníkům uţitečné a praktické aplikace), 

4. Začněte jednoduše a udrţte trvale pozornost návštěvníků (velmi často dosáhnete 

nejlepší výsledky, kdyţ budete web udrţovat tak jednoduchý, jak to jen jde). 

 

V příloze č. 1 je uvedeno deset věcí, které web dokáţe udělat pro vaše podnikání. Toto 

desatero lze najít v knize COHEN, J. Unusually Useful Web Book.V následující části budou 

popsány metody, které pouţiji pro zpracování diplomové práce. Tyto metody budou vyuţity 

především pro analytickou část práce. 

 

2.5 Metody pouţité v diplomové práci 

Pro získání potřebných informací a dat bude v diplomové práci pouţita metoda individuálního 

osobního rozhovoru, metoda pozorování a metoda Swot analýzy. Jako doplněk bude pouţit 

Ishikawův diagram pro grafické znázornění příčin změny právní formy podniku. 

 

Individuální osobní rozhovor 

Při osobním dotazování jde o interakci mezi tazatelem a dotazovaným, ve které se tazatel 

snaţí získat od dotazovaného informace, které pomohou odhalit to, co je v mysli 

dotazovaného, jako je vzpomínka, zkušenost, znalost, očekávání a hodnocení proţitků, které 

tyto skutečnosti doprovázejí. Jen výjimečně se ve výpovědích respondentů lze opírat o více 

neţ jen o obraz, který si respondent o zkoumané skutečnosti učinil. To např. v situaci, kdy 

otázka obsahuje i konkrétní úkol, protoţe v plnění úkolů se můţe respondent přesněji projevit. 

K hlavním výhodám  osobního dotazování patří, ţe umoţňuje získat informace hlubšího a 

širšího zaměření o kvalitativně různorodých skutečnostech a ty jsou pak porovnatelné. 

V osobním dotazování, které vede tazatel, snese respondent větší zátěţ. Výhodou téţ je, ţe 

rozhovor je stále pod kontrolou. Dále bývá často uţitečné, ţe tazatel můţe připojit další 

poznámky, které významně osvětlí problém z nového úhlu pohledu. Velmi cenné je, ţe 

rozhovor lze doplnit o další techniky, např. explorační nebo pozorovací. Rozhovor blízký 
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běţnému rozmlouvání bývá proto pro respondenta zajímavější, a tím se sniţuje i  podíl 

odmítajících respondentů. Přítomnost tazatele při rozhovoru můţe dokonce eliminovat 

neţádoucí vlivy, tazatel podle situace můţe rozhovor přerušit, odloţit, vysvětlit 

nedorozumění, špatné pochopení apod.
28

 

 

Rozhovor lze rozdělit podle míry formalizace jeho scénáře na :
29

 

 Nestandardizovaný rozhovor - nemá stanovenou přesnou formulaci otázek ani jejich 

závazné pořadí. Podle aktuální potřeby je moţné rozebírat otázky do větší hloubky. 

 Standardizovaný rozhovor – rozvíjí se na základě pevně stanovených otázek, u kterých 

jsou zpravidla uvedené i varianty odpovědí a otázky mají stanovené pořadí.  

 Polostandardizovaný rozhovor – tato forma rozhovoru zpravidla postrádá některou 

z charakteristik standardizovaného rozhovoru. Má vyuţívat výhod jak standardizovaného, 

tak i nestandardizovaného rozhovoru. 

 

Pro získání potřebných informací a dat bude metoda rozhovoru vyuţita v celé třetí kapitole, 

nazvané aplikační část diplomové práce. Metodu rozhovoru vyuţiji při osobních setkáních 

s představiteli podniku. Na základě této metody získám potřebné informace k vypracování 

aplikační části. Metodu rozhovoru v největší míře uplatním v části, kde budu zjišťovat důvody 

přechodu podniku na novou formu podnikání. Bude vypracován soubor otázek, které budou 

vodítkem pro získání informací při rozhovorech s majitelem společnosti a ekonomem. 

Metodu osobního individuálního rozhovoru jsem zvolila z toho důvodu, ţe jsem ji povaţovala 

za vhodnou a schopnou zajistit informace v potřebné míře a kvalitě. 

 

Pozorování 

Pojmem pozorování se označuje technika, v níţ je sociální realita chybována očitým svědkem 

– pozorovatelem.
30

 Je významně omezena moţnostmi registrace pozorování. Tyto problémy 

registrace mohou být technického rázu, psychologického rázu nebo etického rázu. Vědecké 

pozorování na rozdíl od běţného musí mít přesně stanovený cíl a zformulovaný předmět a 

objekt pozorování, tedy to, co má být pozorováno. Všechny zjištění jsou zachycována 

                                                 
28

 SURYNEK, A.; KOMÁRKOVÁ, R.; KAŠPAROVÁ, E. Základy sociologického výzkumu. 1. vyd. Praha: 

Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. str. 82. 
29

 NOVÝ, A; SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 288 s. 

ISBN 80-247-1705-0. str. 269. 
30

 NOVÝ, A; SURYNEK, A. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 288 s. 

ISBN 80-247-1705-0. str. 271. 
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v protokolech, na magnetofonovou pásku, v denících apod. podle předem stanoveného 

systému. Celé pozorování se řídí určeným programem. 

 

Podle postavení pozorovatele se rozlišuje pozorování: 

Zúčastněné – kdy se pozorovatel stává nebo jiţ je součástí pozorovaného objektu výzkumu, 

Nezúčastněné – kdy pozorovatel není součástí objektu výzkumu. 

Podle vztahu pozorovatele k pozorovaným objektům lze pozorování rozdělit na: 

Skryté – kdy pozorovaný objekt neví o tom, ţe je pozorován, 

Zjevné – kdy účastníci pozorování na straně objektu vědí, ţe jsou pozorováni. 

 

Metodu pozorovaní pouţiji taktéţ v třetí kapitole této práce. Především bude vyuţita v části, 

kde se budu zaobírat praktickou realizací změny právní formy podniku JOBO. Pozorování 

bude vhodným doplněním metody individuálního osobního rozhovoru. Pozorování bude 

součástí mého pobytu v podniku, kdy budou také probíhat rozhovory s představiteli podniku. 

  

Swot analýza 

Při SWOT analýze se analyzují faktory interní, tedy silné a slabé stránky, a faktory externí 

neboli příleţitosti a ohroţení.
31

 Jednotlivé faktory se uspořádají do tzv. SWOT matice.  

Za Silnou stránku jsou povaţovány ty interní faktory, díky kterým má firma silnou pozici na 

trhu. Představují oblasti, ve kterých je firma dobrá. Lze je pouţít jako podklad pro stanovení 

konkurenční výhody. Jedná se o posouzení podnikových schopností, dovedností, zdrojových 

moţností a potenciálu. 

Slabé stránky jsou přesným opakem silných stránek. Firma je v něčem slabá, úroveň 

některých faktorů je nízká, někdy nedostatek určité silné stránky znamená slabou stránku, coţ 

brání efektivnímu výkonu firmy. 

Příležitosti představují moţnosti, s jejichţ realizací stoupají vyhlídky na růst či lepší vyuţití 

disponibilních zdrojů a účinnější splnění cílů. Zvýhodňují podnik vůči konkurenci. Aby je 

mohl podnik vyuţít, musí je nejprve identifikovat. Teprve po jejich vyuţití s nimi můţe 

počítat. 

Hrozby jsou nepříznivou situací či změnou v podnikovém okolí, znamenající překáţky pro 

činnost. Mohou znamenat hrozbu úpadku či nebezpečí neúspěchu. Podnik musí rychle 

reagovat odpovídajícím způsobem, aby je odstranil či minimalizoval. 

                                                 
31

 BLAŢKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy, Praha: Grada Publishing, 2007. 

280 s. ISBN 978-80-247-1535-3. str. 155. 



 

 35 
 

 

Název SWOT analýzy je odvozen od prvních písmen anglických názvů, a sice: 

S = strengths = silné stránky 

W = weaknesses = slabé stránky 

O = opportunities = příleţitosti 

T = threats = hrozby 

 

Při Swot analýze postupujeme následujícím způsobem: 

1. vytipujeme faktory v rámci jednotlivých kategorií, 

2. umístíme faktory do jednotlivých polí ve Swot matici, 

3. posoudíme jednotlivé faktory z hlediska významnosti a závaţnosti pro podnik, 

4. navrhneme příslušná strategická opatření. 

 

Metodu Swot analýzy pouţiji v návrhové části třetí kapitoly diplomové práce práce. Swot 

analýzu jsem jiţ prováděla při zpracovávání bakalářské práce, kdy jsem spolupracovala se 

stejným podnikem jako nyní. Tuto swot analýzu v diplomové práci doplním a dopracuji, aby 

měla větší vypovídací schopnost. 

 

Diagram příčin a následků 

Ishikawův diagram, nebo alternativní názvy „diagram rybí kosti“ či diagram příčin a 

následků, se vyuţívá pro analýzu kauzálních vztahů příčina a následek. V diagramu je 

provedena identifikace a uspořádání příčin ovlivňujících následnou veličinu. Příčiny lze 

v diagramu uspořádat buď podle činitelů proces, které by však měly být dostatečně 

konkretizovány, nebo podle fází procesu s druhotnou dekompozicí na příčiny vyskytující se 

v jednotlivých fázích. Obrázek vytváříme tak, ţe do „hlavy“ ryby vepíšeme jev, který 

představuje následek. Hlavní ţebra ryby budou představovat hlavní skupiny příčin. Obvyklý 

počet hlavních skupin příčin je 4-6. Hlavní skupina se můţe dále větvit na příčiny niţších 

úrovní. Tento diagram bude vyuţit v kapitole č. 3. Bude vyuţit pro obrazové znázornění 

předpokládaných a skutečných příčin změny právní formy podniku JOBO.
32

 

 

Dále následuje třetí kapitola Aplikační část, kde se budu konkrétně zaobírat charakteristikou 

společnosti JOBO s. r. o., procesem změny právní formy podniku a z ní pro podniky 

plynoucími výhodami  a nevýhodami. 

                                                 
32

 MACUROVÁ, P. Řízení jakosti B, Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2008. 168 s. ISBN 978-80-248-1720-

0. str.130. 



 

 36 
 

 

3. Aplikační část 

Následující část se jiţ konkrétně bude zabývat společností Josef Bojda JOBO, s. r. o., její 

podrobnější charakteristikou, zjištěním a posouzením důvodů ke změně právní formy podniku 

od samotných zakladatelů podniku s vyuţitím výše zmíněných metod. Najdu klady a zápory, 

které tato transformace přinesla společnosti. Na úvod pomocí diagramu nastíním postup 

řešení aplikační části, který vyuţiji při jejím zpracovávání. 

 

Obr. 3.1  Diagram postupu řešení aplikační části 

                   Výstupy  

Zdroj: vlastní zpracování  

Seznam otázek 

Soubor písemně zaznamenaných informací 

Soubor písemně zaznamenaných informací 

 

Soubor základních informací o podniku 

Soubor zaznamenaných informací 

 

VYPRACOVÁNÍ  4. KAPITOLY 

DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Souhrn informací získaných jiţ při 

zpracování bakalářské práce 

Příprava otázek pro pouţití metody 

individuálního osobního rozhovoru 

 

Rozhovor s majitelem (jednatelem) 

společnosti 

Rozhovor s pověřeným ekonomem 

společnosti 

Pozorování při návštěvách ve 

společnosti a rozhovorech 

Zpracování informací získaných 

odpověďmi na vypracované otázky 

Zpracování informací získaných 

pozorováním v společnosti 

Zpracování písemných dokumentů, 

které byly poskytnuty k prozkoumání 

 

Zhodnocení přínosů a záporů  změny 

právní formy pro společnost 

Zpracování návrhů a doporučení pro 

společnost 
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Časové znázornění etap zpracování diplomové práce 

Na úvod této části kapitoly jsem sestavila tabulku č. 3.1, do které jsem umístila jednotlivé 

etapy zpracování diplomové práce. Je rozdělena na roky 2010 a 2011. Kaţdý rok je dále 

rozdělen na školní semestry. Toto časové období představuje první a druhý ročník 

navazujícího magisterského studia. Ţlutou barvou jsou zobrazeny jednotlivé činnosti a jejich 

trvání v daných semestrech. Pod tabulkou jsou popsány jednotlivé činnosti, které jsou 

v tabulce uvedeny malými písmeny abecedy. 

 

Tab. 3.1 Etapy zpracování Diplomové práce 

ROK 2010 2011 2012 

Činnost/ 

Semestr 
zimní letní zimní letní  

a - - -     

b - - - - - - - - - - - - -      

c - - - - - - - - - - - - -      

d - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

e   - - - - - - - - - - - - -    

f   - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -   

g   - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -   

h   - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - -   

i   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

j    - - - - - - - - - - - - -   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

a) Výběr a kontaktování podniku, se kterým bude zahájena spolupráce na diplomové práci. 

b) Zahájení první spolupráce s vybraným podnikem a naplánování další spolupráce. 

c) Výběr tématu diplomové práce a následné schválení daného tématu spolupracujícím 

podnikem. 

d) Sběr informací o vybraném tématu a postupné vybírání vhodné literatury. 

e) Vypracování otázek, potřebných k získání informací u rozhovorů se zástupcem podniku. 

f) Zahájení osobních rozhovorů s majitelem podniku a ekonomem, který byl pověřen se 

mnou spolupracovat. Rozhovory se týkají jiţ přímo vypracování diplomové práce. 

g) Pozorování prováděné v podniku, probíhající souběţně při návštěvách ve společnosti a 

rozhovorech s pověřenou osobou. 

h) Vypracování teoretické části diplomové práce. 
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i) Vypracování aplikační části diplomové práce. 

j) Vypracování návrhové části diplomové práce a úspěšné ukončení práce na diplomové 

práci. 

  

3.1 Charakteristika společnosti Josef Bojda JOBO, s. r. o. 

Činnost společnosti Josef Bojda JOBO byla zahájena v roce 1991. Sídlo stavební a 

elektromontáţní firmy Josefa Bojdy, s obchodním názvem Josef Bojda JOBO (dále jen 

JOBO) se nachází v Ostravě – Třebovicích. Jedná se o administrativní část, montáţní a 

skladové prostory. V roce 1999 si firma pořídila od tehdejší NH Ostrava nevyuţívaný objekt 

v Ostravě – Třebovicích, ul. Na Heleně, který postupně přebudovává tak, aby mohl slouţit 

jako samostatné stavební středisko. Od roku 2007 postupně přechází celý podnik z podnikání 

fyzické osoby se ţivnostenským oprávněním na právní formu - společnost s ručením 

omezeným. Dostupnost sídla společnosti je dobrá, leţí na hlavním tahu z Poruby do 

Martinova, kde jezdí tramvaj č. 4 a také je sem velmi dobré spojení autobusem č. 39 a 51 

zastávka U Pošty, kde vystoupíte přímo před vstupem do ulice Gudrichova, odkud je jiţ 

přímo viditelné logo společnosti.
33

  

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:  Josef Bojda JOBO a Josef Bojda JOBO, s. r. o. 

IČ:    27787371  (11548258) 

Datum vzniku:  01. 05. 1991 jako FO a  od 01.01. 2007 jako s. r. o. 

Právní forma:  FO se ţivnostenským oprávněním a s. r. o. 

Sídlo:    Gudrichova 5524/14, 722 00 Ostrava - Třebovice, 

Jednatel:   Josef Bojda 

 

Původní a rozhodující náplní podniku jsou elektromontáţní práce na vyhrazených 

elektrických zařízeních a rozvaděčích, dalšími činnostmi jsou výroba a opravy elektrických 

strojů a přístrojů, revize elektrozařízení, elektroinstalatérství a projektování el. zařízení. 

Časem se činnost rozšířila o zámečnické, malířské, natěračské, vodoinstalatérské a topenářské 

práce včetně montáţí vybraných plynových zařízení. Následně byl rozsah činností rozšířen o 

provádění staveb (včetně jejich změn a odstraňování) a truhlářství. 

                                                 
33

 Zlaté stránky [online]. 2011, [cit. 2011-03-10]. Dostupný z WWW: 

 <http://www.zlatestranky.cz/mapy/Gudrichova%205524/14,%20722%2000%20Ostrava%20-

%20T%C5%99ebovice/;jsessionid=87F4D629D5A666C2A78547D9DEB2D8E3 > 
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Ke všem uvedeným činnostem podnik vlastní ţivnostenské listy a příslušná oprávnění o 

odborné způsobilosti. Současně jsou registrováni u Finančního úřadu v Ostravě – Porubě jako 

plátci daně z přidané hodnoty. Při zajišťování všech svých činností je podnik odpovídajícím 

způsobem pojištěn pro případ způsobení škody. Ke zdokonalení systému řízení jakosti 

provedl v roce 2001 v podniku certifikační orgán ITI TÜV audit dle ČSN EN ISO 9002. K 31. 

10. 2003 byla provedena recertifikace na novou normu dle ČSN EN ISO 9001:2001 s tím, ţe 

vlastní odpovídající certifikát a systém je funkční.  

 

K zajišťování činností je podnik dostatečně vybaven vlastními vytápěnými montáţními, 

skladovými a dalšími prostory (elektrodílna, zámečnická dílna, autodílna, 2 rozlehlé sklady 

materiálu, sklad nářadí, strojů a zařízení, 2 velké garáţe, montáţní hala s portálovým jeřábem, 

šatny a sociální zázemí pro zaměstnance, kulturně - společenská místnost, kanceláře aj.), 

venkovními plochami (upravené a vydláţděné manipulační a montáţní plochy, volné plochy) 

i kvalitní technikou (4 vysokozdviţné plošiny, 2 pojízdné montáţní dílny, 2 nákladní 

kontejnery, prodlouţený valník, 3 skříňové dodávkové automobily, silniční signalizační 

zařízení, univerzální zemní stroj INC 060 s podkopem a vrtacím zařízením, výkonný mobilní 

kompresor s vybavením pro sbíjení, sady lešení, pojízdné lešení, stavební míchačky, zařízení 

pro zemní práce – vibrační pěch a řezač spár, 3 elektrické centrály, elektrické ruční sbíjecí, 

vrtací, brusné a řezné zařízení, laserový nivelační přístroj, vybavení pro měření atd.).  

 

V současnosti poskytuje podnik následující rozsah prací a služeb:  

 elektromontáţní práce silnoproud a slaboproud;  

 stavební práce – provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

 změny, úpravy a opravy stavebních objektů;  

 práce zednické a obkladačské;  

 rekonstrukce objektů, bytů a koupelen;  

 výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení;  

 údrţba veřejného osvětlení a jiných elektrických zařízení;  

 kompletní elektroinstalace občanských, průmyslových, zdravotnických a jiných objektů; 

 zajištění výroby a montáţe rozvaděčů;  

 montáţe hromosvodných instalací;  

 výchozí a periodické revize včetně přihlášek k odběru elektrické energie;  

 odstraňování zjištěných závad při revizní činnosti;  

 zámečnické a svářečské práce;  
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 vodovodní instalace a topenářské práce;  

 truhlářství;  

 práce ve výškách, případně pronájem montáţních plošin MP – 10, 13, 16 s obsluhou; 

 malířské, lakýrnické, natěračské a tapetářské práce;  

 výkopové a zemní práce stavebním strojem UNC 060;  

 nákladní doprava spojená se sluţbami firmy;  

 prodej elektroinstalačního materiálu;  

 projektování průmyslových a bytových elektroinstalací. 

 

V příloze č. 2 je uveden stručný přehled nejvýznamnějších zakázek podniku JOBO (FO). 

 

Vize podniku  

Cílem společnosti je zaujmout přední postavení na stavebním trhu v Ostravě a okolí. Tohoto 

cíle by chtěla společnost dosáhnout aktivním uplatňováním systému jakosti ve všech 

prováděných procesech od jejich začátku aţ do konce a to prostřednictvím certifikace systému 

jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.  

 

U vypracování vize podniku bych se pozastavila, protoţe i kdyţ je zde uveden nadpis „vize 

firmy“, obsah předchozího odstavce pouţívá spojení „cíle společnosti“. Samotný odstavec 

představuje vizi, ale není zde vhodné pouţití slova cíl. Cíle samy o sobě mají být SMART, 

tedy měřitelné, termínované atd., a tedy pouţití slova „cíl“ v této části není vhodné. Vize 

hovoří o tom, co by chtěl podnik v budoucnu dosáhnout, jaké jsou jeho představy, které 

nejsou ještě kvantifikované. Doporučila bych upravit vypracování vize podniku. 

 

Poslání podniku 

Jakost je ve společnosti zaloţena na hlubokém přesvědčení vedení společnosti o nutnosti 

zavedení systému jakosti a na myšlenkách, jejichţ charakteristickými rysy jsou: 

 

A) z pohledu vnějšího: 

 dokonalá oboustranná komunikace se zákazníky, jejich trvalé informování, znalost 

jejich potřeb, okamţitá reakce na jejich poţadavky, 

 cena postavená na minimalizaci nákladů, 

 dosaţení spokojenosti zákazníků se skutečným provedením stavby nebo prací a 

sluţeb. 
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B) z pohledu vnitřního: 

 dosahování jen nejlepších výsledků na základě smyslu pro zodpovědnost a chování 

kaţdého ze zaměstnanců, 

 zavedení programu vzdělávání v oblasti jak odborné, tak i v jakosti, 

 neustálé zlepšování všech procesů a účinnosti systému jakosti, 

 dosaţení spokojenosti zaměstnanců firmy, 

 nezávislé sledování a kontrola realizace včetně přínosů této politiky jakosti. 

 

Vedení společnosti se obrací na všechny zaměstnance s výzvou, aby si uvědomili, že: 

 na prvním místě je získat a uspokojit potřeby zákazníka, 

 kvalita procesů a sluţeb firmy slouţí zákazníkům a bude proto hodnocena jejich 

pohledem a měřítky, nároky zákazníků nikdy nekončí, 

 zabezpečování produkce firmy patří k základním povinnostem kaţdého zaměstnance 

podle zásady „Vykonej vše bezchybně napoprvé a v nejvyšší kvalitě“, 

 na tvorbě, udrţování a zdokonalování systému jakosti se podílejí všichni zaměstnanci 

firmy, 

 je nutno u nadřízených zaměstnanců vyţadovat odstranění závad způsobujících vznik 

nejakostního průběhu procesu nebo sluţby, 

 nelze pokračovat v práci, kdyţ je zřejmé, ţe výsledek práce bude nejakostní proces 

nebo sluţba, 

 politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a za její plnění nesou 

plnou zodpovědnost. 

 

3.1.2 Organizační struktura společnosti 

V níţe uvedené organizační struktuře ředitel podniku přímo řídí vedoucí středisek – 01 

Stavby, 02 Elektromontáţe, 03 Doprava a údrţba, 04 Ekonomika a personalistika. Vedoucímu 

střediska Stavba je pak přímo podřízen přípravář a mistr, který řídí dělníky. Vedoucí střediska 

Elektromontáţe, který je současně mistr, řídí dělníky. Vedoucímu střediska doprava a údrţba 

podléhají přímo dělníci. Vedoucí střediska Ekonomika a personalistika řídí sekretariát. 

 

Základní práva a povinnosti zaměstnanců jsou dány obecně platnými právními předpisy, 

zejména Zákoníkem práce a předpisy souvisejícími. Další práva a povinnosti zaměstnanců 

jsou stanoveny Organizačním řádem, vnitřními organizačními a řídícími normami a dalšími 
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interními předpisy. Odpovědnost za kvalitu práce pro všechny zaměstnance je dána 

dokumentací k zavedenému systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001. Organizační schéma 

společnosti JOBO najdete v příloze č. 3. 

 

Podrobná charakteristika některých pracovních funkcí, které jsou v podniku zavedeny je 

uveden v příloze č. 4. Charakterizován je obsah následujících pracovních funkcí: 

 Ředitel společnosti  

 Vedoucí střediska Ekonomika a Personalistika  

 Vedoucí střediska Stavba  

 Vedoucí střediska Elektromontáţe  

 Vedoucí střediska Doprava  

 Asistentka ředitele  

 

Podrobný obsah pracovních činností jednotlivých zaměstnanců dle pracovní pozice je uveden 

v Příručce jakosti a ve Směrnicích společnosti. Činnost podniku upravují obecně závazné 

právní předpisy a soustava systémové řídící dokumentace v následující struktuře: 1. stupeň 

řízení – Příručka jakosti, 2. stupeň řízení – Směrnice a 3. stupeň řízení – Pracovní postupy. 

Operativní řízení se uskutečňuje pomocí příkazů a rozhodnutí ředitele, které se uvádí do 

zápisu z porady. 

 

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni přidělovat zaměstnancům práci podle pracovní smlouvy 

v souladu s platnými právními a jinými závaznými  předpisy a akty řízení v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). V rámci zájmu úspěšného plnění 

podnikatelských záměrů zaměstnavatele mají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení 

zejména následující povinnosti:  

a) vydávat pracovní pokyny a stanovit pracovní úkoly zaměstnancům v souladu s jejich 

pracovní smlouvou, platnými právními předpisy, předpisy v oblasti BOZP a 

poţadavky stanovenými v dokumentaci systému řízení jakosti, 

b) řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit pracovní výsledky zaměstnanců, 

c) dodrţovat a zabezpečovat dodrţování ustanovení pracovněprávních předpisů, platných 

právních předpisů, předpisů k zajištění oblasti BOZP a pracovního řádu, seznamovat 

zaměstnance s právy a povinnostmi vyplývajícími pro ně z předpisů a aktů řízení a 

vyţadovat po nich jejich dodrţování, 

d) co nejlépe organizovat práci, 
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e) vytvářet příznivé pracovní podmínky při práci, zjišťovat objektivně příčiny pracovních 

úrazů a nemocí z povolání, předcházet těmto úrazům a onemocněním a provádět další 

vhodná opatření sledující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

f) vypracovávat a vydávat akty řízení k zajištění oblasti BOZP, respektovat lékařské 

posudky, rozhodnutí orgánů zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení a zařazovat 

zaměstnance na práce a pracovní činnosti omezující další sniţování jejich zdravotní 

způsobilosti, 

g) zajistit, aby zaměstnancům byly poskytovány potřebné osobní a ochranné pracovní 

prostředky, 

h) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle příslušných ustanovení mzdových 

předpisů, 

i) vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a pro 

uspokojování jejich sociálních potřeb, 

j) instruovat zaměstnance o ochraně obchodního, hospodářského a sluţebního tajemství, 

k) zabezpečovat přijetí včasných a účinných opatření k ochraně majetku firmy a 

oznamovat majiteli firmy podezření z trestné činnosti zaměstnanců spáchané při 

výkonu práce nebo v souvislosti s ní, 

l) zakázat výkon práce zaměstnanci, u kterého před nástupem do práce nebo během 

výkonu práce zjistí prokazatelným způsobem zřetelné příznaky poţití alkoholu nebo 

má důvodné podezření poţití jiných návykových látek nebo zjistí-li jiné okolnosti 

ohroţující bezpečnost práce, 

m) zabránit, aby zdraví zaměstnanců bylo ohroţováno kouřením na pracovišti, dbát na 

dodrţování zákazu kouření, 

n) nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, zejména nepodnikat na jeho 

úkor a nenapomáhat vzniku podmínek pro nekalou hospodářskou soutěţ, 

o) oceňovat iniciativu a úsilí zaměstnanců při výkonu práce, 

p) provádět samokontrolu, 

q) zabezpečovat jakost procesů. 

 

Vypsané povinnosti vedoucích zaměstnanců jsou uvedeny v Organizačním řádu společnosti 

JOBO (FO). Na všechny ostatní zaměstnance se taktéţ vztahují všechny povinnosti 

zaměstnanců, které jsou uvedeny v Organizačním řádu společnosti. Těmito povinnostmi jsou 

např. plnění pracovních úkolů stanovené na přiděleném pracovním místě v poţadované 
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kvalitě, kvantitě a ve stanoveném termínu, dodrţování předpisů k zajištění oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a předepsané technologické pracovní postupy.  

 

V další části této kapitoly se budu zaobírat vymezením příčin přechodu podniku JOBO 

fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Vymezím předpokládané příčiny 

transformace a skutečné příčiny transformace, které se od předpokládaných liší. Pro snadnější 

přehled graficky znázorním časový harmonogram transformace. 

 

3.1.3 Vymezení příčin přechodu podniku JOBO fyzické osoby na  s. r. o. 

V této části jsem pro získání potřebných informací a dat vyuţila metodu individuálního 

osobního rozhovoru. Mým prvním krokem bylo, ţe jsem si připravila seznam otázek, které 

byly vodítkem především při prvním rozhovoru a pak doplňkem při následných rozhovorech 

s majitelem společnosti, ekonomy a prokuristou společnosti. Otázky jsem se snaţila připravit 

v takové formě, aby poskytovaly prostor pro volné a otevřené komunikování. Setkání 

s představiteli společnosti, při kterých bylo mým úkolem získat potřebné informace na 

základě rozhovorů, se konaly několikrát v průběhu února. Všechny připravené otázky mi byly 

ochotně zodpovězeny. Ekonomové se snaţili na mé otázky odpovídat co moţná nejpřesněji a 

obšírně. Při rozhovorech jsme se nevěnovali jenom připraveným otázkám, protoţe rozhovor 

byl spíše polostandardizované formy. A tedy v průběhu rozhovorů se naskýtaly i další otázky 

a odpovědi, dle toho jak se rozhovory vyvíjely. V průběhu rozhovorů jsem si zaznamenávala 

získané informace k jednotlivým otázkám, které jsem si vytiskla. Bylo mi také umoţněno 

nahlédnout do účetnictví a dokumentace, která souvisela se zakládáním společnosti s ručením 

omezeným. Kromě osobních rozhovorů jsem s pověřenou osobou v podniku komunikovala 

prostřednictvím elektronické pošty a telefonu. V příloze č. 5. je uveden seznam otázek, které 

jsem připravila pro rozhovory. 

 

Činnost podniku jako FO s ţivnostenským oprávněním byla zahájena v roce 1991. Předmětem 

podnikání na počátku byly elektromontáţe (Montáţ, opravy, revize a zkoušky vyhrazených 

elektrických zařízení). Postupně společnost rozšiřovala působnost o další práce podloţené 

ţivnostenskými oprávněními, jako například truhlářství, voda a topný plyn, provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování. V letech 1991 aţ 2002 byl podnik jako FO zapsán do obchodního 

rejstříku, i kdyţ to nebyla jeho povinnost. Důvodem byla spolupráce podniku se zahraničními 
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subjekty. Od roku 2003 jiţ podnik nebyl zapsán do obchodního rejstříku. Od začátku 

podnikání vedla společnost podvojné účetnictví, protoţe bylo pro podnik výhodnější a 

potřebovali mít při své činnosti dobrý přehled o veškerém majetku a tocích v podniku. 

Účetnictví a dokumentace bylo zpočátku vedeno osobně vlastníkem podniku, později byla 

tato činnost vyčleněna pro ekonomy. Jako FO nevyuţívali moţnost platit daň paušální 

částkou, protoţe nesplňovali podmínky pro tuto skutečnost. 

 

První úvahy a myšlenky o potřebě změny právní formy podnikání se objevily v roce 2006. 

Uvaţovalo se, ţe by měl podnik přejít od FO k PO. S touto myšlenkou přišel majitel podniku 

pan Bojda. Hlavním a stěţejním důvodem pro potřebu změny právní formy podniku nebyly 

ani tak daňové, účetní nebo právní aspekty, ale naopak to byly právě osobní důvody. U 

fyzické osoby podnikatele existuje riziko náhlého, nečekaného a nuceného ukončení činnosti 

podniku z důvodu ztráty ţivnostenských oprávnění k činnostem v případě smrtelné nehody, 

úrazu nebo nemoci vlastníka ţivnostenských oprávnění a tedy podnikatele. Z důvodu vyššího 

věku majitele podniku majitel sám osobně navrhl tento potřebný krok, aby se podnik mohl 

vyhnout výše zmíněnému riziku. Změna podnikání na právnickou osobu by tedy znamenala 

eliminaci tohoto rizika, protoţe úmrtím vlastníka podniku, společnost jako subjekt nezaniká, 

pouze její pravomoci a odpovědnosti přechází na zbylé vlastníky (společníky).  

 

Následně nastala otázka, jakou formu právnické osoby zvolit, která právní forma podniku 

bude nejvýhodnější a nejvhodnější. Jiţ v tomto případě měly váhu jisté právní a daňové 

aspekty, které ovlivnily výběr nové právní formy. Byla zvolena společnost s ručením 

omezeným. Tato volba byla zcela rychlá a jednoduchá, protoţe společnost s ručením 

omezeným byla zvolena zcela jednohlasně. Ve prospěch této právní formy hovořily 

skutečnosti, ţe s. r. o. můţe být zaloţena jednou fyzickou osobou a taktéţ, ţe všichni 

společníci ručí za závazky společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů, ne tedy celým 

svým majetkem. Kladným aspektem byla taktéţ moţnost jednoduššího převodu podílu 

společnosti na jiného společníka. Ostatní aspekty, jako například způsob vedení účetnictví 

nebo nutnost sloţit základní kapitál, jiţ nehrály tak důleţitou roli při rozhodování. 

Neuvaţovalo se o jiné formě obchodní nebo kapitálové společnosti. Ještě v témţe roce byly 

tedy podniknuty kroky, potřebné k zaloţení společnosti s ručením omezeným. 

 

Společnost Josef Bojda JOBO, s. r. o. vznikla k 01. 01. 2007. Ale také původní společnost 

Josef Bojda JOBO jako fyzická osoba s ţivnostenským oprávněním existuje a funguje dodnes. 
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Prozatím se vedení společností rozhodlo ponechat činnost obou podniků souběţně, i kdyţ 

vlastně jde o jednu a tu samou společnost, s jedním majitelem, stejným ekonomickým 

oddělením apod. Tento systém fungování byl prozatím ponechán hlavně z důvodu delší 

existence podniku JOBO jako fyzické osoby, která má mnoţství referencí. Přičemţ společnost 

JOBO, s. r. o. funguje jen 3 roky a tyto reference nemá v takovém objemu a kvalitě. Činnost 

společností jako taková probíhá způsobem, ţe pokud se uchází o veřejnou zakázku (např. na 

Magistrátu MO), jako první list smlouvy je vţdy uvedena dohoda, neboli smlouva mezi 

JOBO, s. r. o. a JOBO fyzickou osobou o spolupráci na zakázce. Také veškeré jiné další 

zakázky jsou vykonávány společně. Část pracovníků je zaměstnáno v JOBO, s. r. o. a menší 

část pracovníků pracuje pro JOBO fyzickou osobu. Náklady na zakázky a fungování podniků 

jsou přerozdělovány dle počtu zaměstnanců. Zároveň probíhá především postupné přesouvání 

majetku z fyzické osoby na s. r. o. formou prodeje (např. FO prodá automobil s. r. o.). Tímto a 

podobným způsobem se přesouvá majetek na JOBO, s. r. o.  

 

Proces transformace (přechodu na novou formu podnikání) je v tomto případě rozloţen do 

delšího časového období. Vše je prováděno postupně tak, jak to vedení podniků nejvíce 

vyhovuje. Zavedený způsob fungování podniků je prozatím přijatelný. Nevýhodou současné 

situace je sloţitější a náročnější administrativa a vedení účetnictví, kdy se musí pozorně dbát, 

aby byly všechny poloţky zapsány a zaúčtovány pro správný podnik. I kdyţ  vedení obou 

podniků nemá do budoucnosti časově vymezen závěr transformace a prozatím je jejich cílem 

jen pomalé postupování, mají určitě v záměru v budoucnu přejít na jednu právní formu 

podniku. Nejedná se tedy jenom o jakési rozdělení podniku na 2 části. 

 

Celou situaci zaloţení nové společnosti s ručením omezeným a zároveň existence podniku 

JOBO jako fyzické osoby jsem časově znázornila v harmonogramu. Harmonogram byl 

sestaven pro snadnější představení dané situace. 

 

Na obrázku č. 3.2 je graficky znázorněn časový harmonogram transformace podniku. Modrá 

čára představuje časové období od zaloţení JOBO fyzické osoby v roce 1991, přes zlomové 

období v roce 2007, kdy vznikla společnost JOBO, s. r. o., aţ do dnešního období, kdy ještě 

stále podnik JOBO existuje. Růţová čára představuje společnost JOBO, s. r. o., která vznikla 

k 01.01. 2007 a prozatím je souběţně provozována s fyzickou osobou. 
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Obr. 3.2 Časový harmonogram transformace 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Původní předpoklady o důvodech změny právní formy podniku společnosti JOBO se 

nepotvrdily. Na počátku jsem předpokládala, ţe hlavními důvody postupné transformace 

společnosti jsou právní, účetní a především daňové aspekty. Tyto aspekty jsem jiţ podrobně 

popsala v teoretické části. Ostatní aspekty, jako například osobní, jsem nebrala příliš v úvahu. 

Pro grafické znázornění mých původních předpokladů jsem vyuţila Ishikawa diagram 

(Fishbone diagram), neboli Diagram příčin a následků.  

 

Obrázek číslo 3.3 znázorňuje předpokládané příčiny transformace podniku na právní formu 

společnost s ručením omezeným.  

 

Obr. 3.3 Ishikawa diagram znázorňující předpokládané příčiny transformace 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Předpokládané příčiny jsou rozděleny do čtyř kategorií. Těmito kategoriemi jsou právní 

příčiny, účetní příčiny a daňové příčiny, které byly brány jako stěţejní. Další kategorií jsou 

ostatní příčiny, které byly povaţovány za méně pravděpodobné. 

 

Následující diagram rybí kosti č. 3.4, který je uveden níţe, znázorňuje skutečné příčiny změny 

právní formy podniku společnosti JOBO, které jsem zjistila při rozhovorech s ekonomem 

společnosti. Skutečné příčiny, jak je vidět v diagramu, se liší od mých předpokladů. Rozdělila 

jsem příčiny společnosti na právní a osobní, protoţe na jedné straně je zde riziko, které se 

týká samotného majitele podniku a jeho rodiny a na druhé straně problémy plynoucí ze 

závazků vůči externím (obchodní partneři, stát ...) a interním (zaměstnanci) subjektům 

společnosti. Právní příčina je zaloţena na existenci rizika náhlého ukončení činnosti podniku, 

které vyplývá z náhlého úmrtí majitele podniku, který je fyzickou osobou a nositelem 

ţivnostenských oprávnění. Osobní příčiny jsou zaloţeny na snaze vyvarovat se komplikacím 

vyplývajícím z dědického řízení a poškození dobrých vztahů s obchodními partnery. 

 

Obr. 3.4 Ishikawa diagram znázorňující skutečné příčiny transformace 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Následující část práce se bude zabývat zhodnocením realizace změny právní formy v podniku 
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3.1.4 Zhodnocení praktické realizace změny právní formy společnosti 

JOBO na s. r. o. 

 

V následující části jsem vyuţila metodu pozorování, která je vhodným nástrojem pro 

doplnění metody individuálního osobního rozhovoru. Metodu individuálního osobního 

rozhovoru jsem pouţila v předchozí části a informace, získané touto metodou, vyuţiji také 

v této části. Pro získání co nejkvalitnějších informací a dat se můţou při výzkumu pouţít 

společně obě dvě vybrané metody. 

 

V roce 2006 bylo rozhodnuto o provedení všech potřebných kroků pro zaloţení společnosti 

s ručením omezeným. Činnost podniku JOBO fyzické osoby zůstala zachována a činnost 

JOBO společnosti s ručením omezeným byla zahájena souběţně s původním podnikem. Celý 

proces zaloţení nové společnosti s ručením omezeným byl na základě smlouvy svěřen 

právničce/advokátce. Právnička zabezpečila styk s úřady a vypracovala potřebnou 

dokumentaci, která se týkala zaloţení s. r. o. a taktéţ nových interních dokumentů. 

 

Společnost s ručením omezeným byla zaloţena jedním zakladatelem, měla tedy jediného 

společníka. Prvním krokem majitele podniku jako zakladatele bylo sloţení základního vkladu 

do společnosti v zákonem stanovené výši 200 000 Kč. Dále bylo povinností zakladatele 

prokázat vlastnictví svého majetku na základě vlastnických listů. V Čestném prohlášení bylo 

uvedeno, ţe zakladatel nemá daňové nedoplatky, a ţe na jeho majetek nebyl uvalen konkurz. 

Tyto skutečnosti byly doloţeny například výpisem z katastru nemovitostí, výpisem 

z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku trestů atd. Dále byl sepsán podpisový vzor, ve 

kterém byl uveden podpis, kterým se bude jednatel společnosti podepisovat při jednání za 

společnost. Následně bylo provedeno ohlášení ţivností na ţivnostenském úřadu v Ostravě, na 

základě kterých byl určen druh podnikání nové s. r. o. Společnost s ručením omezeným byla 

zakládána jedním zakladatelem, a proto byla sepsána notářsky ověřená zakladatelská listina o 

zaloţení společnosti s ručením omezeným. Jednatel jedná za společnost samostatně. 

Správcem vkladu byl určen zakladatel společnosti pan Bojda. Rezervní fond, který je 

společnost s ručením omezeným povinna vytvářet, byl vytvořen v zákonem stanovené výši 10 

% ze základního kapitálu. Poté mohl být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku.  

 

K 01.01. 2007 vznikla společnost Josef Bojda JOBO, s. r. o. Ţivnostenská oprávnění na druhy 

činností zmíněné jiţ v předchozí kapitole byly vydány k 03. 01. 2007. Společnost obdrţela 
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ţivnostenské listy a taktéţ bylo společnosti přiděleno identifikační číslo organizace IČO. 

Společnost jako fyzická osoba v současné době vlastí 9 ţivnostenských oprávnění převáţně 

na druhy ţivností: ohlašovací řemeslné, 1 ohlašovací volná a 1 ohlašovací vázaná. Společnost 

jako s. r. o. vlastní 6 ţivnostenských oprávnění na tytéţ druhy ţivností jako fyzická osoba. 

Společnost JOBO, s. r. o. byla nyní povinna přihlásit se na Finančním úřadu Ostrava, kde se 

odevzdala přihláška k registraci pro právnické osoby k dani z příjmů právnických osob, k dani 

z přidané hodnoty, k dani silniční a dalším daním. Dále se společnost přihlásila na úřadě 

sociálního zabezpečení, kde podala přihlášku do rejstříku zaměstnavatelů a také byla povinna  

přihlásit se u příslušné zdravotní pojišťovny. 

 

Společnost JOBO, s. r. o. byla zaloţena jediným zakladatelem. To znamená ţe společnost má 

jen jednoho společníka, kterým je pan Bojda (zakladatel). Pan Bojda jako společník 

společnosti má nárok na podíly vyplácené ze zisku. Tohoto nároku se vzdal a nepobírá ţádné 

podíly ze zisku společnosti. Pan Bojda je zároveň jediným jednatelem a tedy statutárním 

orgánem společnosti. Je oprávněn jednat za celou společnost. Z těchto důvodů valná hromada 

jako kontrolní orgán neexistuje a nevyvíjí ţádnou činnost. Dozorčí rada jako kontrolní orgán 

nebyla zřízena. V tomto roce se společnost chystá rozšířit počet společníků na tři osoby. 

Dalšími společníky by se měl stát tehdejší prokurista a ekonom společnosti a také asistentka 

majitele společnosti, která je jeho dcerou. Toto rozšíření by mělo eliminovat riziko plynoucí 

z nebezpečí  náhlé ztráty jediného společníka a tím ohroţení společnosti. Tímto rozšířením 

počtu společníků dojde ke zřízení valné hromady, jejíţ činnost bude následně zahájena. Poté 

bude valná hromada povinna sepsat stanovy společnosti, které dosud sepsány neměla. 

 

Dále budu pracovat s dokumenty podniků, které mi byly dány k dispozici. Ze svěřených 

dokumentů vyberu několik údajů, které poslouţí k porovnání hospodaření podniků v číslech. 

Budu pracovat především s rozvahami a výkazy zisků a ztrát obou podniků.  

 

Jak majetkovou, tak i kapitálovou strukturu firmy je nutné sledovat a řídit, protoţe velká 

zadluţenost, nízká likvidita, resp. nízký objem  likvidních aktiv, nízký obrat aktiv atd. jsou 

váţným problémem. Pro řízení majetkové a kapitálové struktury firmy jsou stanovena obecná 

pravidla, která je vhodné respektovat i při řízení malých a středních firem. Jedním tímto 

pravidlem je zlaté bilanční pravidlo, které říká, ţe dlouhodobý majetek má být financován 

z dlouhodobých zdrojů (vlastních nebo cizích), krátkodobý majetek ze zdrojů krátkodobých. 

Při nedodrţení tohoto pravidla můţe dojít k překapitalizování nebo podkapitalizování. 
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Hodnota ukazatele překapitalizování by měla být přibliţně rovna 1, hodnota ukazatele 

podkapitalizování nepatrně niţší neţ 1. Která situace nastala lze zjistit dle vzorce: 

Zlaté bilanční pravidlo  

= (Vlastní kapitál + cizí zdroje dlouhodobé) / dlouhodobý majetek  > nebo < 1.  (3.1) 

 

Dalším důleţitým pravidlem je tzv. zlaté pravidlo vyrovnání rizika, které uvádí, ţe vlastní 

zdroje by měly být větší neţ cizí zdroje, v krajním případě by se měly rovnat. Je nutné určit 

správný poměr vlastních a cizích zdrojů. Zvaţujeme přitom riziko dané mírou zadluţení a 

současně náklady na kapitál. Vlastní kapitál je obvykle draţší neţ cizí kapitál. Důvodem je to, 

ţe vlastní kapitál nese nejvyšší riziko při podnikání a doba jeho splatnosti je neomezená. 

Poměr vlastní kapitál / cizí kapitál se pouţívá i pro vyjádření stupně zadluţenosti. VK/CK 1:2 

se povaţuje za ucházející, poměr 1:3 ještě za přípustný. 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizik = vlastní zdroje / cizí zdroje = min. 1   (3.2) 

 

Protoţe předmětem mé diplomové práce není finanční analýza, vybrala jsem jen několik 

dalších ukazatelů, abych mohla udělat menší přehled o situaci společnosti JOBO v létech 

2006 a 2007. Prvním ukazatelem, který jsem zvolila, je obrátka celkových aktiv. Tento 

ukazatel poměřuje trţby za dané období a celkové aktiva podniku. Obvykle se předpokládá, 

ţe k dosaţení vyšších výkonů (trţeb) je nezbytná vyšší potřeba majetku, vyšší suma aktiv.  

Nízká hodnota ukazatele ve srovnání s odvětvovým průměrem svědčí o tom, ţe podnikatelská 

aktivita podniku je nízká a ţe je třeba ji zvýšit, zbavit se části majetku nebo kombinovat oba 

způsoby. 

Obrátka celkových aktiv = trţby / celková aktiva      (3.3) 

 

Dalším ukazatelem, který jsem vybrala je doba obratu krátkodobých závazků. Tento ukazatel 

patří do kategorie ukazatelů aktivity, tedy vázanosti kapitálu. Poměřuje krátkodobé závazky 

podniku a trţby za 1 den. Jeho výsledek určuje, za kolik dní jsou obvykle závazky zaplaceny.  

Doba obratu krátkodobých závazků = krátkodobé závazky / trţby/360   (3.4) 

 

Z kategorie ukazatelů aktivity jsem vybrala ještě ukazatel doby obratu pohledávek. Tento 

ukazatel poměřuje výši pohledávek podniku a trţby na jeden den. Jde o dobu, která uplyne od 

fakturace výrobků nebo sluţeb do dne inkasa. Existuje tzv. „pravidlo solventnosti“, které říká, 

ţe doba obratu pohledávek má být menší neţ doba obratu závazků. 

Doba obratu pohledávek = pohledávky /  trţby/360     (3.5) 
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Z kategorie ukazatelů likvidity, tedy platební schopnosti jsem vybrala ukazatel běţné 

likvidity. Standardní hodnota ukazatele definuje, kolikrát mají být oběţná aktiva větší neţ 

krátkodobé závazky, aby krátkodobá pasiva nemusela být hrazena např. z prodeje stálých 

aktiv. Optimální výsledek představuje poměr 2:1. Tento ukazatel měří platební schopnost 

podniku z hlediska kratšího období. Čím je hodnota ukazatele vyšší, tím menší je riziko 

platební neschopnosti vyvolané tím, ţe podnik své výrobky neprodá, nebo ţe odběratelé 

nezaplatí všechny pohledávky. 

Běţná (krátkodobá) likvidita = oběţná aktiva / krátkodobé závazky   (3.6) 

 

Dalším ukazatelem je ukazatel celkové zadluţenosti z kategorie ukazatelů zadluţenosti 

podniku. Tento ukazatel poměřuje cizí a vlastní zdroje podniku. 

Celková zadluţenost = cizí kapitál / celková aktiva * 100     (3.7) 

 

Posledním ukazatelem, který zde vyuţiji, je ukazatel platební schopnosti podniku. Tento 

ukazatel poměřuje výši pohledávek podniku a výši závazků podniku, přičemţ výše 

pohledávek by měla převyšovat výši závazků. 

Platební schopnost = pohledávky – závazky      (3.8) 

 

V roce 2006, poprvé za dobu svého působení, dosáhla společnost JOBO (FO) záporného 

výsledku hospodaření, tedy ztráty ve výši 1 909 000 Kč. Společnost JOBO vlastnila 

dlouhodobý majetek v hodnotě 4 359 000 Kč. Hodnota oběţných aktiv, které zahrnovaly 

zásoby, materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, peníze v hotovosti a na účtech plus 

pohledávky, byla 8 182 000 Kč. Největší poloţku z oběţných aktiv tvořily krátkodobé 

pohledávky, které činily 4 071 000 Kč, z toho 3 882 000 Kč představovaly pohledávky 

z obchodních vztahů. Celková hodnota aktiv a samozřejmě i pasiv podniku byla 12 541 000 

Kč. Podnik měl vlastní kapitál v celkové výši 9 623 000 Kč, přičemţ základní kapitál byl 

11 541 000 Kč, který byl ale sníţen o hodnotu ztráty hospodaření. Hodnota cizích zdrojů byla 

jen 2 839 000 Kč. Největší poloţkou u cizích zdrojů byly závazky z obchodních vztahů ve 

výši 2 253 000 Kč.  

 

Rok 2007 byl pro společnost JOBO (FO) úspěšnější, v tomto roce bylo dosaţeno zisku ve 

výši 408 000 Kč. Hodnota dlouhodobého majetku klesla na 3 799 000 Kč. Hodnota oběţných 

aktiv, které zahrnovaly zásoby, materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, peníze 

v hotovosti a na účtech plus pohledávky, vzrostla na 11 708 000 Kč. Největší poloţku 
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z oběţných aktiv tvořily krátkodobé pohledávky, které činily 6 365 000 Kč, z toho 6 212 000 

Kč představovaly pohledávky z obchodních vztahů. Krátkodobý finanční majetek 

představoval necelých 5 milionů Kč. Celková hodnota aktiv a samozřejmě i pasiv podniku 

byla 15 507 000 Kč. Podnik měl vlastní kapitál v celkové výši 10 104 000 Kč, přičemţ 

základní kapitál byl 9 696 000 Kč. Hodnota cizích zdrojů se zvýšila na 5 340 000 Kč. Největší 

poloţkou u cizích zdrojů byly závazky z obchodních vztahů ve výši 4 791 000 Kč. 

 

Pro jednodušší orientaci v číslech jsem sestavila níţe zobrazené tabulky. V tabulce 3.2 je 

zobrazen přehled zjištěných dat z rozvah o hospodaření společnosti JOBO za rok 2006 a 2007 

a hospodaření společnosti JOBO, s. r. o. za rok 2007. Zobrazené údaje představují jiţ data po 

korekci a odpisech, tedy netto poloţky. 

 

Tab. 3.2 Přehled hospodaření podniků v roce 2006 a 2007 – vybrané poloţky z rozvah 

podniků v tisících Kč 

DRUH POLOŢKY 
JOBO FO 

2006 

JOBO FO 

2007 

JOBO, S. R. O.  

2007 

Aktiva celkem 12 541 15 507 839 

Dlouhodobý majetek 4 359 3 799 - 

Oběţná aktiva 8 182 11 708 839 

- zásoby 795 399 - 

- krátkodobé  pohledávky 4 071 6 365 474 

- krátkodobý  finanční majetek 3 316 4 944 365 

- peníze 64 231 115 

- účty v bankách 3 252 4 713 250 

Pasiva celkem 12 541 15 507 839 

Vlastní kapitál 9 632 10 107 260 

- výsledek hospodaření - 1 909 + 408 + 60 

Cizí zdroje 2 839 5 340 597 

- krátkodobé závazky 2 839 5 340 597 

- závazky  z obchodních vztahů 2 253 4 791 498 

- závazky k zaměstnancům 156 95 28 

- závazky ze soc. zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
209 175 30 

- Stát – daňové závazky a dotace 179 213 23 

Časové rozlišení 70 63 - 

Zdroj: Účetní závěrky společností za vybrané roky 

 

Následující tabulka č. 3.3 zobrazuje přehled hospodaření podniků za roky 2006 a 2007. Jsou 

zde uvedeny některé poloţky z výkazů zisků a ztrát podniků JOBO a JOBO, s. r. o. Zobrazené 

údaje představují jiţ data po korekci a odpisech tedy netto poloţky.  
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Tab. 3.3 Přehled hospodaření podniků v roce 2006 a 2007 – vybrané poloţky z výkazů zisků 

a ztrát podniků v tisících Kč 

DRUH POLOŢKY 
JOBO FO 

2006 

JOBO FO 

2007 

JOBO, S. R. O.  

2007 

Výkony 22 693 19 308 5 785 

- trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 
23 309 19 559 5 785 

Výkonová spotřeba 15 811 12 080 4 623 

Osobní náklady 6 832 5 158 1 043 

- mzdové náklady 5 061 3 839 787 

- náklady na soc. zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
1 598 1 204 234 

- sociální náklady 173 115 22 

Daně a poplatky 93 79 21 

Odpisy DHM a DNM 1 666 1 274 - 

Zůstatková cena prodaného DM - 1 247 19 

Provozní výsledek hospodaření - 1 875 432 92 

Ostatní finanční náklady 36 25 14 

Finanční výsledek hospodaření - 34 - 24 - 14 

Daň z příjmu za běţnou činnost - - 18 

VH za běţnou činnost - 1 909 + 408 60 

VH za účetní období - 1 909 + 408 60 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
- 1 909 + 408 78 

Zdroj: Účetní závěrky společností za vybrané roky 

 

V tabulce č. 3.3 můţeme například vidět, ţe podniky ve všech třech případech dosahovaly 

značných trţeb za své sluţby. Ve všech třech případech také podniky dosahovaly záporného 

finančního výsledku hospodaření. U společnosti JOBO v roce 2006 byl záporný také provozní 

výsledek hospodaření, proto celkově společnost dosáhla ztráty. V ostatních dvou případech 

byl provozní výsledek hospodaření kladný, coţ vykompenzovalo ztrátu z finančního výsledku 

hospodaření  a celkový výsledek hospodaření byl proto kladný. 

 

V případě podniku JOBO (FO) v roce 2006 nastala situace překapitalizování, ke které 

dochází pokud firma financuje oběţný majetek dlouhodobým kapitálem. V této situaci má 

firma více kapitálu, neţ potřebuje. Hodnota ukazatele by měla být blízká 1. V podniku platí 

zlaté pravidlo vyrovnání rizik, vlastní zdroje podniku převyšují cizí zdroje přibliţně 

trojnásobně. Tento poměr 1:3 je povaţován za ještě přípustný. Krátkodobá likvidita 

společnosti JOBO v roce 2006 dosáhla hodnoty 2,88, coţ nepatrně převyšuje ideální mez. 

Běţná neboli krátkodobá likvidita podniku by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 aţ 2,5. Doba 

obratu krátkodobých závazků je přibliţně 44 dnů, coţ odpovídá ideálnímu rozmezí 30 aţ 60 
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dnů. Závazky jsou společností spláceny v přijatelné době. Doba obratu pohledávek 

představuje 63 dnů. V tomto případě neplatí pravidlo solventnosti podniku, protoţe doba 

obratu pohledávek je větší neţ doba obratu závazků. Celkové aktiva se v procesu obrátí 

přibliţně 1,85krát a doba obratu celkových aktiv je jen 194 dnů. Celková zadluţenost 

společnosti JOBO je dosti malá a to jen 22,64 %. Platební schopnost podniku byla dobrá, 

pohledávky převyšovaly závazky v dostatečné míře. Celková situace podniku se jeví velice 

dobrá, i kdyţ byla v tomto roce společnost ve ztrátě. Výpočet jednotlivých ukazatelů je 

uveden níţe. 

 

 Zlaté bilanční pravidlo = (9 632 000 + 0) / 4 359 000 > 1   =>   2,147 > 1 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizik = 9 632 000 / 2 839 000 = 3,39 

 Obrátka celkových aktiv = 23 309 000 / 12 541 000 = 1,85 obrátek            (193, 7 dnů) 

 Doba obratu krátkodobých závazků = 2 839 000 / 64 747 = 43,85 =  přibliţně 44 dnů 

 Doba obratu pohledávek = 4 071 000 / 64 747 = 62,88 = přibliţně 63 dnů 

 Pravidlo solventnosti = 63 dnů  >  44 dnů  (rozdíl 19 dnů) 

 Běţná (krátkodobá) likvidita = 8 182 000 / 2 839 000 = 2,88 

 Celková zadluţenost = 2 839 000 / 12 541 000 * 100 = 22,64 % 

 Platební schopnost = 4 071 000 – 2 839 000 =  1 232 000 Kč 

 

Také pro rok 2007 jsem zjišťovala, jestli je podnik JOBO (FO) podkapitalizován nebo 

překapitalizován. Dle vzorce (3.1) jsem zjistila překapitalizování podniku. Hodnota výsledku 

se ale zvýšila na 2,65. Výše vlastního kapitálu i v roce 2007 dvojnásobně převyšuje výši 

cizích zdrojů. Tento poměr se v roce 2007 zlepšil, poměr 1:2 se povaţuje za ucházející. 

Krátkodobá likvidita společnosti JOBO dosáhla hodnoty 2,19, čímţ se dostala do ideálních 

mezí likvidity aktiv. Doba obratu krátkodobých závazků se zvýšila přibliţně dvojnásobně na 

98 dnů, coţ představuje jiţ poměrně dlouhé období. Doba obratu pohledávek se také zvýšila a 

to na 117 dnů. Ani v tomto roce tedy neplatí pro společnost pravidlo solventnosti. Doba 

obratu celkových aktiv se sníţila na přibliţně 1,26 obrátek a doba obratu celkových aktiv se 

zvýšila na 286 dnů. Celková zadluţenost společnosti JOBO se mírně zvýšila, a to na 34,4 %. 

Platební schopnost podniku je i v tomto roce dobrá, pohledávky stále převyšovaly závazky i 

kdyţ v menší míře. Celková situace podniku se jeví velice dobrá a v tomto roce se podnik 

dostal znovu ke kladnému hospodářskému výsledku. Výpočet jednotlivých ukazatelů je 

uveden níţe. 
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 Zlaté bilanční pravidlo = 10 104 000 / 3 799 000 = 2,65 > 1 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizik = 10 104 000 / 5 340 000 = 1,89 

 Doba obratu krátkodobých závazků = 5 340 000 / 54 331 = 98 dnů 

 Doba obratu pohledávek = 6 365 000 / 54 331 = 117 dnů 

 Pravidlo solventnosti = 117 dnů  >  98 dnů   (rozdíl 19 dnů) 

 Obrátka celkových aktiv = 19 559 000 / 15 507 000 = 1,26 obrátek 

 Běţná (krátkodobá) likvidita = 11 708 000 / 5 340 000 = 2,19 

 Celková zadluţenost = 5 340 000 / 15 507 000 * 100 = 34,4 % 

 Platební schopnost = 6 365 000 – 5 340 000 =  1 025 000 Kč 

  

V roce 2007 byla zahájena činnost společnosti JOBO, s. r. o. Společnost za první období 

svého působení dosáhla kladného hospodářského výsledku, a to zisku ve výši 60 000 Kč. 

Společnost JOBO, s. r. o. nevlastnila ţádný dlouhodobý majetek. Hodnota oběţných aktiv, 

které zahrnovaly peníze v hotovosti a na účtech plus pohledávky, byla 839 000 Kč. Největší 

poloţku z oběţných aktiv tvořily krátkodobé pohledávky, které činily 474 000 Kč, z toho 

341 000 Kč představovaly pohledávky z obchodních vztahů. Celková hodnota aktiv a 

samozřejmě i pasiv podniku byla 839 000 Kč. Podnik měl vlastní kapitál v celkové výši  

260 000 Kč, přičemţ základní kapitál byl 200 000 Kč. Hodnota cizích zdrojů byla 579 000 

Kč. Největší poloţkou u cizích zdrojů byly závazky z obchodních vztahů ve výši 489 000 Kč.  

 

Zjišťovala jsem, jestli je podnik podkapitalizován nebo překapitalizován. Tento údaj jsem ale 

nemohla zjistit, protoţe společnost na počátku své činnosti nevlastnila ţádný dlouhodobý 

majetek. Tím pádem se nedal provést relevantní výpočet. Společnost měla více cizích zdrojů 

neţ vlastních, v tomto případě podnik nevyhovuje kritériu zlatého pravidla vyrovnání rizik. 

Výše cizích zdrojů přibliţně dvojnásobně převyšovala výši vlastního kapitálu.Výše vlastního 

kapitálu v roce 2007 byla 260 000 Kč, z toho 200 000 Kč představuje základní kapitál, který 

musela společnost sloţit při svém vzniku. Běţná neboli krátkodobá likvidita podniku by se 

měla pohybovat v rozmezí 1,5 aţ 2,5. Krátkodobá likvidita společnosti JOBO, s. r. o. dosáhla 

hodnoty 1,45, tedy se ještě nedostala do ideálních mezí likvidity aktiv. Doba obratu 

krátkodobých závazků byla přibliţně 36 dnů, coţ odpovídá ideálnímu rozmezí 30 aţ 60 dnů. 

Doba obratu pohledávek byla jenom necelých 30 dnů. V tomto případě platí pravidlo 

solventnosti, kdy doba obratu pohledávek byla kratší neţ doba obratu závazků. Obrátka 

celkových aktiv byla 6,9 obrátek. Celková zadluţenost společnosti JOBO, s. r. o. byla 

poměrně vyšší, neţ u společnosti JOBO, a to 69 %. Platební schopnost společnosti JOBO, s. r. 
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o., na rozdíl od společnosti JOBO, byla v tomto roce mírně ohroţená, protoţe výše závazků 

společnosti převyšovala výši pohledávek společnosti. 

 

 Zlaté bilanční pravidlo = nezjištěno 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizik = 260 000 / 597 000 = 0,44 

 Obrátka celkových aktiv = 5 785 000 / 839 000 = 6,9 obrátek             

 Doba obratu krátkodobých závazků = 579 000 / 16 069 = 36 dnů 

 Doba obratu pohledávek = 474 000 / 16 069 = 29,5 dnů 

 Pravidlo solventnosti = 30 dnů  <  36 dnů  (rozdíl 6 dnů) 

 Běţná (krátkodobá) likvidita = 839 000 / 579 000 = 1,45 

 Celková zadluţenost = 579 000 / 839 000 * 100 = 69 % 

 Platební schopnost = 474 000 – 579 000 =  - 105 000 Kč 

 

Následně jsem zpracovala rozvahy a výkazy zisků a ztrát obou podniků za rok 2010, aby bylo 

vidět, jak se oběma podnikům daří a jaké výsledky hospodaření dosáhly v posledním 

nejbliţším hospodářském období. Tabulka č. 3.4 obsahuje údaje z rozvah a výkazů zisků a 

ztrát podniku JOBO a společnosti JOBO, s.r.o. za rok 2010.  

V tabulce můţeme vidět, ţe společnost JOBO dosáhla v roce 2010 kladného hospodářského 

výsledku, který představoval zisk ve výši 258 tisíc Kč. Společnost JOBO, s. r. o. dosáhla 

záporného výsledku hospodaření ve výší 56 tisíc Kč. V konečném důsledku ale můţeme říci, 

ţe kdyţ se podíváme na oba podniky jako na jeden subjekt, dosáhl tento subjekt zisku ve výši 

202 tisíc Kč. Tento pohled jsem mohla uplatnit z toho důvodu, ţe podniky v podstatě vedou ty 

samé osoby, sídlící ve stejných prostorách a vyuţívající ten samý dlouhodobý majetek 

(automobily, stroje, zařízení...) apod. V tabulce můţeme vidět, ţe dlouhodobý majetek s jistou 

hodnotou, tedy zůstatkovou cenou, vlastní jenom JOBO fyzická osoba. Společnost JOBO, s. r. 

o. dlouhodobý majetek s určitou zůstatkovou cenou nemá, není vykázán v rozvaze. Tato 

skutečnost ale neznamená, ţe společnost ve skutečnosti ţádný dlouhodobý majetek nevlastní, 

ten je jenom zcela odepsán a pouţíván i nadále. V tabulce také můţeme vidět, ţe vlastní 

kapitál společnosti JOBO, s. r. o. má v roce 2010 zápornou hodnotu mínus 30 000 Kč. 

Základní kapitál společnosti je ve výši 200 000 Kč, společnost má vytvořen zákonný rezervní 

fond ve výši 10 000 Kč, výsledek hospodaření minulých let je ale záporný a to mínus 184 000 

Kč a také výsledek hospodaření roku 2010 byl záporný, a to mínus 56 000 Kč. Po sečtení 

těchto výsledků došlo k záporné hodnotě vlastního kapitálu. 
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Tab. 3.4 Přehled hospodaření podniků v roce 2010 – Vybrané poloţky z výkazů zisků a ztrát  

a rozvah podniků v tisících Kč 

ROZVAHA VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Druh poloţky JOBO FO JOBO S. R. O. Druh poloţky JOBO FO JOBO S. R.O. 

Aktiva celkem 10 617 1 363 Výkony 12 185 6 466 

Dlouhodobý majetek 4 012 0 
- trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb 
12 185 0 

Oběţná aktiva 6 605 1 363 Výkonová spotřeba 6 560 4 995 

- zásoby 147 - Osobní náklady 3 850 1 519 

- krátkodobé  pohledávky 2 384 448 - mzdové náklady 2 959 1 134 

- krátkodobý  finanční 

majetek 
4 074 915 

- náklady na soc. zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
804 344 

- peníze 138 50 - sociální náklady 87 41 

- účty v bankách 3 936 865 Daně a poplatky 68 19 

Pasiva celkem 10 617 1 363 Odpisy DHM a DNM 1 210 62 

Vlastní kapitál 9 484 -30 Zůstatková cena prodaného DM 8 0 

- výsledek hospodaření + 258 -56 Provozní výsledek hospodaření 276 -46 

Cizí zdroje 1 063 1 393 Ostatní finanční náklady 19 10 

- krátkodobé závazky 1 063 1 393 Finanční výsledek hospodaření - 18 -10 

- závazky  z obchodních 

vztahů 
673 945 Daň z příjmu za běţnou činnost - - 

- závazky 
k zaměstnancům 

122 59 VH za běţnou činnost 258 -56 

- závazky ze soc. 

zabezpečení a 

zdravotního pojištění 

100 52 VH za účetní období 258 -56 

- Stát – daňové závazky a 

dotace 
107 10 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 
258 -56 

Časové rozlišení 70 -    

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Následně jsem spočetla vybrané ukazatele pro oba podniky. Také pro rok 2010 jsem 

zjišťovala, jestli je podnik podkapitalizován nebo překapitalizován. Společnost JOBO fyzická 

osoba se opět ocitla v situaci překapitalizování. Pro společnost JOBO, s. r. o. jsem tento údaj 

znovu nemohla zjistit, protoţe společnost nevlastní ţádný dlouhodobý majetek se zůstatkovou 

hodnotou a hodnota vlastního kapitálu je dokonce záporná, proto jsem nemohla provést 

relevantní výpočet. Společnost JOBO měla ve sledovaném roce téměř devítinásobně více 

vlastních zdrojů neţ zdrojů cizích. Naopak u společnosti JOBO, s. r. o. se ocitl vlastní kapitál 

v záporných hodnotách a tím pádem cizí zdroje významně převyšovaly vlastní zdroje a zlaté 

pravidlo vyrovnání rizik v tomto roce neplatilo. Běţná neboli krátkodobá likvidita podniku 

JOBO by se měla pohybovat v rozmezí 1,5 aţ 2,5. Likvidita podniku JOBO dosáhla hodnoty 

6,21, coţ významně překročilo ideální rozhraní. Můţeme říci, ţe společnost má zbytečně moc 

vlastních zdrojů v poměru ke zdrojům cizím. Krátkodobá likvidita společnosti JOBO, s. r. o. 

dosáhla hodnoty 0,97. Hodnota likvidity podniku se tedy ještě nedostala do ideálních mezí 
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likvidity aktiv. Doba obratu krátkodobých závazků společnosti JOBO byla přibliţně 31 dnů, 

coţ odpovídá ideálnímu rozmezí 30 aţ 60 dnů. Doba obratu pohledávek byla ale 70 dnů. 

V tomto případě neplatí pravidlo solventnosti, protoţe doba obratu pohledávek nebyla kratší, 

neţ doba obratu závazků. Doba obratu krátkodobých závazků u společnosti JOBO, s.r.o. byla 

76 dnů, coţ je opět moc dlouhé období. Doba obratu pohledávek byla jenom 25 dnů, coţ bylo 

velice pozitivní. V tomto případě pravidlo solventnosti platí, protoţe doba obratu pohledávek 

byla kratší, neţ doba obratu závazků. Obrátka celkových aktiv podniku JOBO představovala 

jenom 1,15 obrátek, doba obratu aktiv společnosti JOBO, s. r. o. byla delší a to necelých 5 

obrátek. Obě hodnoty představují dobrý výsledek. Celková zadluţenost společnosti  JOBO, s. 

r. o. byla poměrně vysoká, dokonce přesáhla 100 % z důvodu vyšší hodnoty cizích zdrojů, neţ 

celkových aktiv podniku. Tato situace nebyla příznivá. Zadluţenost společnosti JOBO byla  

naopak velmi nízká a to jen 10 %. Platební schopnost společnosti JOBO, s. r. o., na rozdíl od 

společnosti JOBO, byla v tomto roce ohroţená, protoţe výše závazků společnosti převyšovala 

výši pohledávek o více neţ 900 tisíc Kč. Platební schopnost podniku JOBO byla naopak 

velmi uspokojivá. Zjištěné výpočty jsou uvedeny níţe.  

 

Soubor ukazatelů podniku JOBO (FO): 

 Zlaté bilanční pravidlo = 9 484 / 4 012 = 2,36 > 1 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizik = 9 484 000 / 1 063 000 = 8,92 

 Obrátka celkových aktiv = 12 185 000 / 19 617 000 = 1,15 obrátek 

 Doba obratu krátkodobých závazků = 1 063 000 / 33,85 = 31,4 dnů 

 Doba obratu pohledávek = 2 384 000 / 33,85 = 70,43 dnů 

 Pravidlo solventnosti = 31 dnů  <  70 dnů  (rozdíl 39 dnů) 

 Běţná (krátkodobá) likvidita = 6 605 000 / 1 063 000 = 6,21 

 Celková zadluţenost = 1 063 000 / 10 617 000 * 100 = 10,01 % 

 Platební schopnost = 2 384 000 – 1 063 000 =  1 321 000 Kč 

 

Soubor ukazatelů společnosti JOBO, s .r. o.: 

 Zlaté bilanční pravidlo = nezjištěno 

 Zlaté pravidlo vyrovnání rizik = - 30 000 / 1 393 000 =  - 0,022 

 Obrátka celkových aktiv = 6 466 000 / 1 363 000 = 4,74 obrátek             

 Doba obratu krátkodobých závazků = 1 363 000 / 17,96 = 75,9 dnů 

 Doba obratu pohledávek = 448 000 / 17,96 = 24,94 dnů 

 Pravidlo solventnosti = 76 dnů  >  25 dnů  (rozdíl 51 dnů) 
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 Běţná (krátkodobá) likvidita = 1 363 000 / 1 393 000 = 0,97 

 Celková zadluţenost = 1 393 000 / 1 363 000 * 100 = 102,2 % 

 Platební schopnost = 448 000 – 1 393 000 =  - 945 000 Kč 

 

Tabulka č. 3.5 obsahuje souhrn výsledků vypočtených ukazatelů pro oba podniky za vybrané 

tři roky. Červenou barvou jsou zvýrazněny výsledky ukazatelů, které dosáhly nejlepších 

výsledků. 

 

Tab. 3.5 Shrnutí výsledků vybraných ukazatelů podniků 

Rok / ukazatel 
2006 2007 2010 

FO S.R.O. FO S.R.O. FO S.R.O. 

Zlaté bilanční pravidlo překapitaliz. - překapitaliz. nezjištěno překapitaliz. nezjištěno 

Zlaté pravidlo vyrovnání 

rizik 
3,39 - 1,89 0,44 8,92 - 0,022 

Obrátka celkových aktiv 1,85 krát - 1,26 krát 6,9 krát 1,15 krát 4,74 krát 

Doba obratu 

krátkodobých závazků 
44 dnů - 98 dnů 36 dnů 31 dnů 76 dnů 

Doba obratu pohledávek 63 dnů - 117 dnů 30 dnů 70 dnů 25 dnů 

Pravidlo solventnosti Neplatí - Neplatí Platí Neplatí Platí 

Běţná likvidita 2,88 - 2,19 1,45 6,21 0,97 

Celková zadluţenost 22,64 % - 34,4 % 69 % 10,01 % 102,2 % 

Platební schopnost 1 250 000 Kč - 1 025 000 Kč - 105 000 Kč 1 321 000 Kč - 945 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce můţeme vidět, ţe společnost JOBO byla ve všech třech letech překapitalizována. 

V této situaci má firma více kapitálu, neţ potřebuje. Hodnota ukazatele by měla být blízká 1. 

Hodnota ukazatele podniku JOBO byla nejblíţe 1 v roce 2006 (2,147), proto jsem výsledek 

ukazatele „zlaté bilanční pravidlo“ zvýraznila v roce 2006. 

Zlaté pravidlo vyrovnání rizik uvádí, ţe vlastní zdroje by měly být větší neţ cizí zdroje, 

v krajním případě by se měly rovnat. Určuje také optimální poměr vlastních a cizích zdrojů a 

to 1:2 nebo 1:3. Určení, který výsledek ukazatele je nejlepší, je v tomto případě obtíţnější. 

Největší rozdíl mezi vlastními a cizími zdroji je u podniku JOBO v roce 2010, kdy vlastní 

zdroje téměř 9tinásobně převyšují zdroje cizí. Na druhé straně výsledek ukazatele (nejbliţší 

poměru 1:2) je ukazatel podniku JOBO v roce 2007, kdy je poměr zdrojů 1,89:1. 

Ukazatel celkové obrátky aktiv udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok. Nízká 

hodnota ukazatele svědčí o tom, ţe podnikatelská aktivita podniku je nízká, a ţe je třeba ji 
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zvýšit, zbavit se části majetku nebo kombinovat oba způsoby. Nejvyšší počet obrátek (a to 

téměř 7 obrátek za rok) dosáhla společnost JOBO, s. r. o.v roce 2007. V tabulce je také vidět, 

ţe obrat podniku JOBO se postupně sniţuje, také u společnosti JOBO, s. r. o. se obrátky 

v roce 2010 sníţily.  

Výsledek ukazatele doby obratu krátkodobých závazků určuje, za kolik dní jsou obvykle 

závazky zaplaceny. Nejlepšího výsledku u tohoto ukazatele dosáhl podnik JOBO v roce 2010, 

kdy byly krátkodobé závazky splaceny přibliţně za 31 dní, coţ byla ideální doba. Nejhoršího 

výsledku dosáhl podnik JOBO v roce 2007, kdy doba splácení krátkodobých závazků byla aţ 

98 dnů. Obvykle se uvádí optimální doba splácení závazků a pohledávek 30 – 60 dnů. 

V tomto případě se výsledek ukazatele podniku přiblíţil té ideálnější hranici 30 dnů. 

Ukazatel doby obratu pohledávek uvádí dobu, která uplyne od fakturace výrobků nebo sluţeb 

do dne inkasa. Nejlepšího výsledku a tedy nejkratší doby dosáhla společnost JOBO, s. r. o. 

v roce 2010, kdy byla doba obratu pohledávek jen 25 dnů. Nejhoršího výsledku dosáhla 

společnost JOBO v roce 2007, kdy tato doba byla aţ 117 dnů. Příliš dlouhá doba od fakturace 

do inkasa pohledávky můţe pro podnik znamenat ohroţení, protoţe podnik nebude mít 

finanční prostředky na splácení vlastních závazků. 

Pravidlo solventnosti říká, ţe doba obratu pohledávek má být menší, neţ doba obratu 

závazků, coţ bylo splněno jenom ve dvou případech a to v roce 2007 a 2010 společností 

JOBO, s. r. o. Toto pravidlo uvádí, ţe je potřebné, aby byly závazky vůči podniku (tedy jeho 

pohledávky) spláceny rychleji, neţ je podnik schopen splácet své závazky z finančních 

prostředků, které inkasuje za prodej svých sluţeb. 

Ukazatel běţné likvidity měří platební schopnost podniku z hlediska kratšího období. Čím je 

hodnota ukazatele vyšší, tím menší je riziko platební neschopnosti vyvolané tím, ţe podnik 

své výrobky neprodá, nebo ţe odběratelé nezaplatí všechny pohledávky. Optimální mezí, ve 

které by se měl výsledek ukazatele pohybovat, se uvádí 1,5 aţ 2,5. Společnost JOBO v roce 

2007 dosáhla hodnoty ukazatele 2,17, coţ odpovídalo optimálním mezím. V ostatních 

případech podniky nedosáhly určených optimálních mezí. 

Nejniţší zadluţenosti dosáhla společnost JOBO v roce 2010 a to jen 10 %. Naopak nejhorší 

výsledek ukazatele zadluţenosti dosáhla společnost JOBO, s. r. o. v roce 2010. Platební 

schopnost společnosti JOBO byla ve všech třech letech dobrá, pohledávky převyšovaly 

závazky. Naopak platební schopnost společnosti JOBO, s. r. o. nebyla dobrá, ukazatel 

dosahoval v obou případech záporných hodnot. 
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Dále se budu věnovat přechodu společnosti JOBO na novou právní formu podniku. V této fázi 

bude mou úlohou najít a popsat výhody a nevýhody, které přináší transformace pro podnik. 

Jak jiţ vyplynulo z předchozí části této práce, transformace u společnosti JOBO není 

jednoduchou a krátkodobou záleţitostí. Transformace je rozloţena do delšího časového 

období a podnik prozatím nemá vytýčen časový bod v budoucnosti, kdy by mělo dojít 

k zániku podniku jako fyzické osoby, nebo kdy by mělo dojít ke splynutí fyzické osoby se 

společností s ručením omezeným v jedinou právní formu podniku. Jediným cílem je provádět 

transformaci postupně. 

 

Na následujícím obrázku je zobrazena situace, kdy v letech 1991 aţ 2006 existoval podnik 

jako fyzická osoba. Dále je zde uveden rok 2007, kdy došlo ke vzniku společnosti s ručením 

omezeným. Znázorněná situace existuje dodnes. Také je zde uveden předpoklad přechodu na 

jedinou právní formu, který ale podnik ještě nemá časově vytyčen. Jako doplňující informace 

je uveden počet zaměstnanců podniků v roce 2006 a 2007. 

 

Obr. 3.5 Grafické znázornění procesu změny právní formy podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V roce 2006 měla společnost JOBO fyzická osoba celkem 24 zaměstnanců. V roce 2007, kdy 

došlo ke vzniku společnosti s ručením omezeným, měla 20 zaměstnanců a zaloţená s.r.o. 

měla na počátku 3 zaměstnance. Tito tři zaměstnanci byli přesunuti z fyzické osoby do 

společnosti s ručením omezeným. Společnost JOBO postupně přesouvá zaměstnance na 
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společnost s ručením omezeným a také sniţuje počet zaměstnanců na maximálně nutný počet. 

Úspěšnost podniku není v kvantitě zaměstnanců ale především v jejich kvalitě. Tato kvalita 

zaměstnanců je po celou dobu existence společnosti udrţována především prostřednictvím 

školení, získávání odborných certifikátů a osvědčení. V současné době má společnost JOBO 

10 zaměstnanců a společnost JOBO, s. r. o. 7 zaměstnanců, coţ je dohromady sedmnáct 

zaměstnanců. 

 

Abych našla všechny výhody a nevýhody, které transformace přinesla a přináší podniku 

JOBO, vyuţila jsem metody osobního rozhovoru s ekonomy podniku dne 8. března 2011. Po 

vzájemné diskuzi jsme přišli na několik hlavních výhod a nevýhod, které jsem následně 

shrnula. Tyto výhody a nevýhody jsou popsány níţe. 

 

Výhody plynoucí z transformace podniku JOBO (FO) na společnost s ručením omezeným 

 Zaloţení společnosti s ručením omezeným a postupná přeměna formy podniku na tuto 

právní formu přináší pro podnik lepší výhledy do budoucnosti. Tento pohled je zaloţen 

na skutečnosti, ţe společnost s ručením omezením nezaniká úmrtím jednoho z jejich 

vlastníků nebo jednatelů (viz Ishikawa diagram kapitola 3.1.3) Tedy není závislá na jedné 

fyzické osobě a její existenci. Práva a povinnosti přechází na jiné společníky a podnik 

jako subjekt nezaniká. Nenastává zde riziko náhlého a nechtěného ukončení činnosti. 

Výhledy podniku na existenci do budoucna jsou limitovány jen zákonem danými 

skutečnostmi. 

 Další výhodou, kterou spatřují ekonomové společnosti ve společnosti s ručením 

omezeným, je na pohled lepší renomé podniku jako společnosti s ručením omezeným, 

neţ jako fyzické osoby. Tato skutečnost je zaloţena na názoru, ţe společnost s ručením 

omezeným jako právní forma podniku JOBO můţe vyvolávat v potenciálním zákazníkovi 

větší důvěru, neţ vyvolává podnik, který je fyzickou osobou. Potenciální zákazník při 

hledání vhodného podniku, který by byl schopen uspokojit jeho poţadavky, často hledí na 

právní formu podniku. Fyzická osoba můţe vyvolávat dojem nedůvěry v důsledku 

představy o drobném podnikateli pracujícím více méně na vlastní pěst a více amatérsky. 

Naproti tomu podnik jako s.r.o. představuje právnickou osobu, která se jiţ neskládá jen 

z jednoho zaměstnance, ale z týmu kvalifikovaných pracovníků. Tato skutečnost vyvolává 

větší důvěru ve společnost, která je společností s ručením omezeným. 

 Velkou výhodou pro pana Bojdu jako vlastníka podniku JOBO je, ţe ve společnosti 

s ručením omezeným, kde je momentálně jediným společníkem, ručí za závazky 
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společnosti jen do výše svých nesplacených vkladů, přičemţ jako podnikatel fyzická 

osoba ručil a ještě stále ručí za závazky společnosti JOBO celým svým majetkem. To 

znamená, ţe by při případných finančních problémech v podniku mohl přijít o svůj 

majetek, kterým by musel například ručit za úvěr a podobně. 

 Dalším pozitivem, které plyne společnosti JOBO, s. r. o. je, ţe pan Bojda jako společník 

společnosti JOBO, s. r. o. neuplatňuje svůj nárok na podíly vyplácené ze zisku, které 

mu jako společníkovi přináleţí. Zákon o daních z příjmů tyto podíly na zisku nazývá 

podíly na zisku z účasti na s. r. o. Zdanění podílu na zisku podléhá sráţkové dani (daň 

z příjmů fyzické osoby) v sazbě 15 %. Kdyţ tyto podíly nejsou vypláceny, podnik nemusí 

platit tuto sráţkovou daň ještě vedle daně z příjmů právnických osob, která činí 19 %. 

 Současná situace, kdy společnost JOBO, s. r. o. a podnik JOBO fyzická osoba existují a 

fungují současně, přináší  také pro obě společnosti jistou výhodu. Tuto výhodu spatřuji 

v tom, ţe oba podniky můţou spolupracovat na zakázkách. Tím pádem můţe mladší 

společnost JOBO, s. r. o. vyuţít referencí podniku JOBO fyzické osoby, která jiţ 

v tomto roce oslaví 20. výročí existence.  

 

Z daňového, účetního nebo právního hlediska nespatřují ekonomové obou podniků ţádné 

další výhody. Z účetního hlediska se nic nezměnilo, protoţe společnost jiţ od začátku své 

existence zavedla podvojné účetnictví, proto při transformaci nedošlo k přechodu od daňové 

evidence na podvojné účetnictví. V současnosti oba podniky vedou podvojné účetnictví, které 

se liší jen v několika malých rozdílech účtování pro fyzickou osobu a pro obchodní 

společnost. 

 

Nevýhody plynoucí z transformace podniku JOBO (FO) na společnost s ručením 

omezeným 

 Nejvýraznější nevýhodou současné situace podniků je především velká administrativní 

náročnost. Jak jiţ bylo zmíněno, oba podniky mají stejné ekonomické oddělení, to 

znamená ţe totoţní lidé vedou účetnictví pro oba podniky. Tato situace je časově a 

pracovně náročná.  

 S administrativní náročností souvisí i další nevýhoda, která spočívá v dvojitém vedení 

účetních dokladů a s tím souvisejícími problémy se záměnami dokumentace. Podniky 

dostávají například faktury od dodavatelů na jednu adresu a stane se, ţe faktura není 

správně zařazena. To znamená, ţe se dokument pro fyzickou osobu dostane mezi 

dokumentaci pro s. r. o. a naopak. S tím nastávají problémy se záměnami nebo ztracením 
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dokumentu. Problém nastává i v situaci, kdyţ se dokumentace nedostává na počátku do 

rukou jedné osoby, která tuto dokumentaci třídí. Tuto situaci se snaţí řešit barevným 

označováním dokumentace hned po jejím obdrţení. Faktury a dokumenty pro JOBO s. r. 

o. jsou označovány modrým fixem na záhlaví první stránky, faktury a dokumenty pro 

JOBO fyzickou osobu jsou označovány růţovým fixem. 

 Další nevýhodou, kterou ekonomové zaznamenali, je potřeba častějšího styku s úřady 

nebo více kontrol prováděných úřady v podniku, coţ opět vede k větší administrativní 

náročnosti. 

 Nevýhodou zaloţení společnosti s ručením omezeným je také vyšší procento ze zisku 

odváděné ve formě daně z příjmů právnických osob, která činí v roce 2011 19 %. 

Fyzická osoba odvádí daň z příjmů ve výši 15 %, co představuje o 4 % méně. 

 

Další účetní, právní nebo daňové nevýhody, které by plynuly ze zaloţení společnosti 

s ručením omezeným a postupnou transformací na tuto právní formu, nebyly nalezeny. 

Pomalá a postupná transformace na jednu právní formu podniku v současné době vyhovuje 

oběma podnikům a jejich majiteli.  

 

Další část této kapitoly se bude zabývat swot analýzou obou podniků. Swot analýza bude 

provedena ohodnocením nalezených interních a externích faktorů dle jejich důleţitosti pro 

podniky. Následně bude provedeno vzájemné porovnání jednotlivých faktorů kritérií na 

základě jejich vzájemné závislosti. Výsledky budou porovnány a bude zvolena strategie pro 

podniky. 

 

SWOT Analýza společnosti JOBO 

Na závěr této kapitoly provedu Swot analýzu pro oba podniky JOBO, s. r. o. a JOBO 

fyzickou osobu jako pro jeden podnik. Swot analýzu jsem prováděla jiţ při zpracovávání 

bakalářské práce, kdy jsem rozdělila zjištěná kritéria na silné a slabé stránky a příleţitosti a 

ohroţení. Nyní jsem udělala kontrolu a doplnění zjištěných faktorů, zda jsou ještě aktuální, a 

dále  kvantifikaci zjištěných kritérií. Jednotlivá kritéria, které jsou vypsány v tabulce č. 3.6, 

jsem nejdříve ohodnotila pomocí škálování. Vymezila jsem škálu od -10 do 10 bodů, která 

slouţí pro ohodnocení důleţitosti a závaţnosti vybraných kritérií. Vymezení významu škály: 

0 bodů – nevýznamné kritérium 

5 bodů – významné kritérium (pozitivní nebo negativní význam)            

10 bodů – nejvýznamnější kritérium (pozitivní nebo negativní význam)  
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Následně jsem porovnala vzájemnou závislost jednotlivých faktorů prostřednictvím 

porovnávání v tabulkách, s vyuţitím pětistupňové škály. Matici silných a slabých stránek, 

které představují hodnocení interního prostředí podniku (mikroprostředí) a příleţitostí a 

hrozeb představujících externí prostředí podniku, jsem zobrazila v následující tabulce. 

 

Tab. 3.6 SWOT analýza společnosti 

Zdroj: převzato z Bakalářské práce a dopracováno 
 

Po provedení ohodnocení jednotlivých faktorů silných stránek podniku a následného 

propočtu, dosáhly silné stránky 61 bodů. Silné stránky tvoří nejpočetnější skupinu faktorů. Za 

nejsilnější stránky podniku povaţuji mnoţství zaměstnanců, kteří dlouhou dobu pracují 

v podniku. Další silnou stránkou je jistě zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN 

ISO 9001 do podniku. Jako slabé stránky podniku byly identifikovány tři faktory. Za největší 

slabou stránku podniku povaţuji nesolventnost společnosti z důvodu dlouhých dob čekání na 

zaplacení pohledávek, které má podnik vůči svým odběratelům. Tato situace můţe způsobit 

neschopnost společnosti splácet své závazky z důvodu nedostatku finančních prostředků 

v hotovosti nebo na účtech. 

      Silné stránky 
 vysoké procento zaměstnanců pracujících v podniku 

dlouhodobě (nad 10 let) 

 velice dobré pracovní vztahy mezi zaměstnanci 

navzájem a vedením podniku 

 loajální pracovníci 

 zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN 

ISO 9001 do podniku 

 vyplácení mzdy vţdy přesně v určených termínech, 

 několik stálých velkých zákazníků 

 široké spektrum poskytovaných  kvalitních sluţeb 

 široké spektrum kvalitních zařízení vyuţívaných 

k činnostem 

 přesný cíl, který chce společnost dosáhnout 

 společnost sídlí ve vlastních prostorách a tím pádem 

není zatíţena nájemným 

Body 

 

10 

 

5 

 

6 

 

8 

 

5 

7 

7 

 

4 

 

5 

 

4 

 

61 

    Slabé stránky 
 firma nemá vlastní webové stránky 

 velké procento zaměstnanců ve 

vysokém  věku 

 kolísavá solventnost společnosti 

 

Body 

 

-7 

 

-5 

 

-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 

      Příleţitosti 

 moţnost dostávat velké zakázky od významných 

zákazníků 

 úpadek největších konkurenčních firem 

 zapojení do programů Evropské unie nebo Státu pro 

rozvoj podnikání 

 rozvoj a vyuţití nových trhů (internet) 

 

 

 

6 

 

3 

9 

 

5 

 

 

30 

     Hrozby 

 dopady finanční krize na mnoţství 

zakázek firmy 

 vstup silných konkurentů na firmou 

zvolený trh 

 přesun zákazníků ke konkurenci 

 klesající reálné příjmy zákazníků 

 zhoršující se platební morálka 

odběratelů 
 

 

 

-5 

 

-7 

 

-4 

-3 

 

-8 

- 27 
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V okolí podniku byly identifikovány čtyři hlavní příleţitosti, se kterými se můţe podnik 

setkat. Asi nejdůleţitější příleţitostí pro malý podnik je moţnost získání finančních 

prostředků z eurofondů nebo od státu, které jsou poskytovány pro podporu rozvoje malých a 

středních podniků. V okolí podniku bylo také identifikováno několik ohroţení, se kterými se 

můţe podnik setkat a které ho můţou ovlivňovat. Jako hlavní ohroţení jsem identifikovala 

zhoršující se platební morálku odběratelů podniku. K tomuto závěru jsem dospěla na základě 

prováděných propočtů finančního zdraví podniku v předchozí části této kapitoly. Jako 

významné ohroţení  jsem identifikovala také hrozbu vstupu nových silných konkurentů na 

trh, zejména zahraničních firem, na kterém působí společnost JOBO. 

 

Tab. 3.7 Posouzení S a W v souvislosti O a T 

 Silné stránky S Slabé stránky W 

Příleţitosti O S - O W - O 

Hrozby T S - T W - T 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Všechny faktory identifikované ve swot matici je potřebné sledovat v souvislostech, 

nemůţeme je sledovat odděleně. Důleţité je sledování silných a slabých stránek s jejich 

strategickým dosahem ve vztahu k příleţitostem a hrozbám, jak ukazuje tabulka č. 3.7, je 

třeba také sledovat, nakolik je který faktor důleţitý z hlediska vlivu na firmu a z hlediska 

závaţnosti pro firmu. 

 

Tab. 3.8 Posouzení S a W v souvislosti O a T - ohodnocení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 3.8 jsou jiţ shrnuty výsledky propočtů důleţitosti a závaţnosti faktorů u 

jednotlivých kategorií. Kdyţ se podíváme na kvadrant S-O, kde se podnik setkává s několika 

příleţitostmi v okolí a zároveň je schopen nabídnout i mnoţství silných stránek, které vyuţití 

těchto příleţitostí podporují, vidíme kladné výsledky. Silné stránky získaly 61 bodů, 

příleţitosti 30 bodů. Kvadrant S-T představuje situaci, kdy se podnik setkává s několika 

hrozbami v okolí a snahou podniku je prostřednictvím svých silných stránek omezit negativní 

působení nebo dopady hrozeb z okolí. Hrozby po kvantifikaci získaly 27 bodů. Hrozby 

získaly více bodů neţ slabé stránky. U společnosti bylo identifikováno málo slabých stránek. 

 Silné stránky S Slabé stránky W 

Příleţitosti O 61 a 30 = 91 (-20) a 30 = 10 

Hrozby T 61 a (-27) = 34 (-20) a (-27) = - 47 
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Kvadrant W-O dává do souvislosti slabé stránky podniku a příleţitosti z okolí podniku. 

Příleţitosti z okolí podniku a jejich vyuţití mohou napomoci odstranit slabé stránky. Podnik 

by se měl snaţit minimalizovat své slabé stránky a maximalizovat vyuţití příleţitostí. 

Kvadrant W-T dává do souvislosti hrozby z okolí a slabé stránky podniku. V tomto kvadrantu 

by se měl podnik snaţit o minimalizaci obou těchto faktorů, o minimalizaci slabých stránek 

podniku a minimalizaci škod, které můţou podniku přivést hrozby. 

Výsledky z tabulky jsou graficky znázorněny také v obrázku č. 3.6 Swot analýza má široké 

vyuţití. Jedním z nich je například vyuţití Swot analýzy při koncipování strategie, kdy 

můţeme pomocí níţe uvedeného obrázku č. 3.6 určit, jakou strategii by měl podnik do 

budoucna uplatnit. Dle výsledků v tabulce č. 3.8 by se měla společnost zaměřit na strategii S-

O, kde dosáhla nejvyšší výsledek. Zde jde o přístup maximálně vyuţít silné stránky podniku a 

také maximálně vyuţít naskýtající se příleţitosti. 

 

Obr. 3.6 Vyuţití analýzy při koncipování strategie podniku 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro hodnocení intenzity vzájemných vztahů jednotlivých faktorů (S-O, S-T, W-O,W-T)  jsem 

zvolila škálu od 1 do 5, přičemţ 1 je označení pro ţádný vztah, 5 pro důleţitý a úzký vztah. 

Pozitivní vztahy jsou označeny kladným znaménkem a negativní vztahy záporným 

znaménkem. Toto porovnání vztahů jednotlivých faktorů umoţní určit vhodnou strategii pro 

podnik. Tabulky 3.9 a 3.10 znázorňují posouzení vzájemné závislosti mezi silnými stránkami 

podniku a příleţitostmi a ohroţeními,  které se vyskytují v okolí podniku.  

30 

- 20 61 

- 27 

Agresivní růstově 

orientovaná strategie 

koncentrace, pronikání na trh, 

rozvoj trhů, inovace... 

Počáteční silné 

stránky 

Převládající 

hrozby 

Počáteční slabé 

stránky 

Převládající 

příleţitosti 
Turnaround strategie  
vertikální integrace, 

strategické aliance ... 

Obranná strategie 

redukce, odprodání části 

firmy, likvidace ... 

Diverzifikační strategie 

horizontální integrace, 
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Tab. 3.9 Vzájemné posouzení S - O 
  Silné stránky  

  a b c d e f g h i j Součet 

p
ří

le
ţi

to
st

i velké zakázky  4 3 3 5 1 5 5 3 2 1 32 

úpadek konkurenčních firem 1 1 1 3 2 3 3 2 2 1 19 

zapojení do programů  2 1 2 4 1 3 4 3 2 1 23 

vyuţití nových trhů 2 1 2 5 1 5 4 3 3 1 27 

            101 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při posuzovaní vzájemných vztahů vybraných faktorů silných stránek a příleţitostí, byly všem 

vztahům přiděleny kladné hodnoty, coţ znamená, ţe mezi nimi existuje kladný vztah, 

popřípadě vztah neexistuje. Výsledný součet je kladný a poměrně vysoký. Níţe je uveden 

význam písmen abecedy představujících faktory silných stránek: 

 

a) vysoké procento zaměstnanců pracujících v podniku dlouhodobě (nad 10 let), 

b) velice dobré pracovní vztahy mezi zaměstnanci navzájem a vedením podniku, 

c) loajální pracovníci, 

d) zavedení systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001 do podniku, 

e) vyplácení mzdy vţdy přesně v určených termínech, 

f) několik stálých velkých zákazníků, 

g) široké spektrum poskytovaných  kvalitních sluţeb, 

h) široké spektrum kvalitních zařízení vyuţívaných k činnostem, 

i) přesný cíl, který chce společnost dosáhnout, 

j) společnost sídlí ve vlastních prostorách , takţe není zatíţena nájemným. 

 

Tab. 3.10 Vzájemné posouzení S - T 
  Silné stránky 

  a b c d e f g h i j Součet 

o
h

ro
ţe

n
í 

dopady finanční krize -3 1 -2 -1 -4 -2 1 1 -1 1 -8 

vstup silných konkurentů 1 1 1 5 1 -2 4 2 1 1 15 

přesun zákazníků ke konkurenci 1 1 1 4 1 4 5 3 1 1 22 

klesající reálné příjmy zákazníků 1 1 -1 -1 1 -5 1 1 1 1 0 

zhoršující se platební morálka odběratelů 1 1 1 -2 -5 4 -2 1 1 1 1 

            30 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Při posuzovaní vzájemných vztahů vybraných faktorů silných stránek a ohroţení, byly 

vztahům přiděleny kladné i záporné hodnoty. Kladné hodnoty představují kladné vztahy nebo 

neexistenci vztahů. Záporné hodnoty představují vztahy negativní. Výsledný součet bodového 

ohodnocení je kladný, coţ znamená, ţe kladná stránka silných stránek převyšuje negativní 

působení ohroţení na podnik. 

 

Tabulky číslo 3.11 a č.3.12 znázorňují posouzení vzájemné závislosti mezi slabými stránkami 

podniku a zjištěnými příleţitostmi a ohroţeními, které se vyskytují v okolí podniku.  

 

Tab. 3.11 Vzájemné posouzení W – O 
  

Slabé stránky 
 

  
firma nemá 

vlastní webové 

stránky 

vysoký věk 

zaměstnanců 

kolísavá 

solventnost 

podniku 

Součet 

P
ří

le
ţi

to
st

i moţnost dostat velké zakázky -3 -2 -4 -9 

úpadek konkurenčních firem 1 1 -4 -2 

zapojení do programů 1 -2 -4 -5 

vyuţití nových trhů -3 -2 -4 -7 

     -23 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Při posuzovaní vzájemných vztahů vybraných faktorů slabých stránek podniku a příleţitostí, 

byly vztahům přiděleny převáţně záporné hodnoty. Záporné hodnoty představují vztahy 

negativní. Přidělené jedničkové ohodnocení představuje neexistenci vztahů. Výsledný součet 

bodového ohodnocení je záporný, coţ znamená, ţe slabé stránky převaţují svou podstatou 

příleţitosti z okolí. 

 

Tab. 3.12 Vzájemné posouzení W - T 
  Slabé stránky  

  firma nemá webové 

stránky 

vysoký věk 

zaměstnanců 

solventnost 

podniku Součet 

o
h

ro
ţe

n
í 

dopady finanční krize 1 -1 -5 -5 

vstup silných konkurentů -2 -3 -4 -9 

přesun zákazníků ke konkurenci -3 -1 -4 -8 

klesající reálné příjmy 

zákazníků 
1 1 -5 -3 

zhoršující se platební morálka 

odběratelů 
1 1 -5 -3 

     -28 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Přidělené bodové ohodnocení je podobné jako v předchozí tabulce. Výsledný součet 

bodového ohodnocení je záporný, coţ znázorňuje negativní působení obou kritérií na podnik.  

Tabulka č. 3.13 zobrazuje výsledky posouzení vzájemné závislosti a intenzity vztahů mezi 

jednotlivými faktory. Výsledy jsou podobné, jako v případě mnou přidělených bodů 

jednotlivým zjištěným faktorům. Největší počet bodů, tedy nejvyšší ohodnocení získala 

strategie S – O. Tato strategie je růstově orientovaná, zaloţená na principu maxi-max, coţ 

vyjadřuje maximalizaci silných stránek podniku a maximální vyuţití příleţitostí, které se 

podniku naskýtají. Kvadrant S – O představuje spíše ţádoucí stav, ke kterému podnik 

směřuje. Strategie S-O je nejatraktivnější varianta. Můţe si ji zvolit podnik, ve  kterém 

převaţují silné stránky nad slabostmi a příleţitosti nad hrozbami. Vzhledem ke své síle je 

podnik schopný vyuţít všechny nabízející se příleţitosti. 

 

Tab. 3.13 Posouzení S a W v souvislosti O a T - ohodnocení 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Shrnutí 

Výsledky obou zvolených způsobů kvantifikace Swot analýzy jsou podobné. Dle obou 

způsobů kvantifikace by měla být soustředěna pozornost především na silné stránky podniku 

a příleţitosti z okolí, které reprezentují kvadrant S – O v uvedené matici. Obsahem tohoto 

kvadrantu matice je doporučení na zaměření se na růstovou rozvojovou strategii podniku. 

Identifikované silné stránky podniku významem výrazně převyšují slabé stránky podniku a 

umoţní tyto slabé stánky snadněji překonat. Silné stránky převyšují také ohroţení plynoucí 

z okolí podniku, jsou dostatečně významné a umoţní snadněji překonat také tato ohroţení. 

 

Následující čtvrtá a poslední kapitola této diplomové práce se bude zaobírat formulací 

konkrétních návrhů a doporučení pro podnik JOBO a JOBO, s. r. o., které vyplývají ze 

skutečností zjištěných ve třetí kapitole. Zaměřena bude především na společnost JOBO, s. r. 

o., jejíţ existence je do budoucna předpokládána, přičemţ existence podniku JOBO bude 

ukončena. Přesto bude navrhnuto i několik doporučení, které by měl uplatnit podnik JOBO, 

který přece jen bude ještě nějakou dobu existovat. 

 

 Silné stránky S Slabé stránky W 

Příleţitosti O 101 -23 

Hrozby T 30 -28 
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4. Shrnutí a doporučení 

 

Poslední čtvrtá část diplomové práce bude zaměřena na souhrn informací získaných 

v předchozí aplikační části a následné vyuţití těchto informací pro formulování návrhů a 

doporučení pro společnost JOBO, s. r. o. Návrhy a doporučení budou zaměřeny na rozvojové 

strategie podniku, které můţou být uplatněny podnikem v budoucnosti. Návrhy a doporučení 

budou zaměřeny především na společnost JOBO, s. r. o., s jejíţ existencí se do budoucna 

počítá jako s jedinou právní formou, protoţe JOBO fyzická osoba bude zrušena. Samozřejmě 

je brána do úvahy nynější společná existence obou podniků, a proto jsou některé návrhy a 

doporučení samozřejmě zaměřeny také na podnik JOBO fyzickou osobu. 

 

Sestavila jsem dva návrhy strategie, které kombinují více přístupů k dalšímu rozvoji podniku. 

První strategií, kterou jsem navrhla, je agresivní růstově orientovaná strategie konkrétněji 

strategie pronikání na trh podpořená strategií diverzifikace se zaměřením na kvalitu a 

strategií komunikace. Druhou moţností je vyuţití strategie diferenciace – vstup do 

strategické aliance v kombinaci se strategií kooperace – vstup do podnikatelské sítě, 

nebo vyuţití programů a agentur na podporu malého a středního podnikání (dále MSP). 

Vybrané strategie je samozřejmě moţné kombinovat a doplňovat řadou dalších dílčích 

strategií a kroků. Navrhnuté strategie jsou zobrazeny v tabulce č. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Návrhy strategií pro podnik JOBO, s. r. o. 

Číslo KONKRÉTNÍ STRATEGIE 

1. 

Rozvojová strategie pronikání na trh 

+ strategie diverzifikace se zaměřením na kvalitu 

+ nová strategie komunikace 

2. 

Strategie diferenciace (vstup do strategické aliance) 

+ strategie kooperace (vstup do podnikatelské sítě) 

+ vyuţití sluţeb BIC a RPIC 

+ vyuţití programů na podporu MSP 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Na začátek bych uvedla několik doporučení, které by měly být realizovány bez ohledu na to, 

která ze dvou konkrétních navrhnutých rozvojových strategií bude  podnikem zvolena. 
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4.1 Doporučení k procesu transformace podniku 

V kapitolách 3.1.3 a 3.1.4 aplikační části byl rozebírán proces přechodu společnosti JOBO na 

novou právní formu podnikání. Zjistila jsem, ţe proces transformace fyzické osoby na 

společnost s ručení omezeným je v tomto případě dlouhodobou záleţitostí, která probíhá od 

roku 2007 dodnes. V roce 2007 byla zaloţena společnost JOBO, s. r. o., která dodnes funguje 

souběţné s původním podnikem JOBO fyzickou osobou.  

 

Původní důvody (znázorněné na obrázku č.3.3) na zahájení procesu transformace, které jsem 

předpokládala, se nepotvrdily. Samotní představitelé obou podniků nemají časově vymezen 

horizont, ve kterém by měla být transformace dokončena. Nemají časově vymezen bod, kdy 

bude existovat a fungovat jenom společnost s ručením omezeným a fyzická osoba svou 

činnost ukončí. Tato situace souběţného fungování obou podniků přináší několik zásadních 

nevýhod, které jsem vypsala v závěru části 3.1.4. Hlavní nevýhodou, ze které plynou další 

související problémy, je velká administrativní náročnost vedení účetnictví a dokladů obou 

podniků,  která připadá na dva pracovníky podniků. 

 

Proto doporučuji proces transformace ukončit a ponechat jen jeden podnik JOBO, s. r. o. 

v roce 2012 případně v roce 2013. Tímto krokem zmizí problémy se záměnami dokumentů, 

s časovou náročností zpracovávání dokumentů a účetnictví dvou podniků a podobně. Problém 

s referencemi, které má společnost JOBO fyzická osoba, by neměl nastat. Do roku 2012 

případně 2013 společnost získá nové reference, a zároveň předpokládám, ţe bude moţné 

přihlíţet k referencím fyzické osoby, protoţe prakticky jde o jeden podnik se stejným 

vedením. Krok ukončení transformace by po nákladové stránce neměl pro společnost 

představovat ţádné finanční zatíţení. Zánik fyzické osoby představuje jen zrušení 

ţivnostenských oprávnění pro danou fyzickou osobu. Všechny závazky a pohledávky 

z obchodních vztahů budou převzaty společností s ručením omezeným, majetek bude 

přesunut taktéţ na s. r. o. 

 

4.2 Doporučení k oblasti majetkové a kapitálové struktury 

V části 3.1.4. třetí kapitoly jsem hodnotila zpracování účetních závěrek obou podniků za roky 

2006, 2007 a 2010. Přehled jednotlivých poloţek rozvah a výkazů zisků a ztrát byl uveden 

v tabulkách. Na základě zjištěných informací bylo provedeno zhodnocení situace v obou 

podnicích JOBO a následný propočet vybraných finančních ukazatelů za všechny 3 roky.  
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Z výsledků vypočtených ukazatelů vyplynulo, ţe společnost JOBO je jiţ jistou dobu 

překapitalizována, to znamená ţe má více kapitálu, neţ potřebuje. Tuto situaci by bylo 

potřebné řešit. Vedení podniku by mělo přehodnotit vyuţívání svých zdrojů, protoţe firma 

financuje oběţný majetek dlouhodobým kapitálem. Řešením by mohlo být například sníţení 

mnoţství vlastního kapitálu. Pro společnost JOBO, s. r. o. bohuţel nebylo moţné dosáhnout 

relevantního výsledku v této oblasti.  

 

Ve všech třech letech převyšovala hodnota vlastních zdrojů hodnotu cizích zdrojů. Tato 

situace je v kaţdém případě příznivá a ani podnik JOBO ani podnik JOBO, s. r. o. není příliš 

zadluţený. Běţná likvidita dosahovala příznivých výsledků a můţeme konstatovat, ţe 

likvidita podniku je přiměřená. Nízké likvidity podniku dosahovala jenom společnost JOBO, 

s. r. o. oproti podniku JOBO, situace se ale v roce 2010 zlepšila.  

 

Nejproblematičtější oblastí především u podniku JOBO je doba obratu závazků a 

pohledávek. Optimální doba, do kdy by měly být uhrazeny závazky a inkasované 

pohledávky,  je 30 aţ 60 dní. Co se týče doby obratu pohledávek u podniku JOBO, ani jednou 

za zkoumané tři roky, se do této meze nedostal. Doba od vystavení faktur po jejich inkasování 

je moc dlouhá (aţ 117 dní)  a mohla by způsobit podniku finanční potíţe. Navrhuji smluvně 

upravit dobu, za kterou mají být závazky odběratelů vůči podniku JOBO splaceny. 

Následně bude mít podnik JOBO moţnost sníţit dobu obratu svých závazků a tedy zkrátit 

dobu od fakturace k zaplacení závazků. Následně by se zlepšila solventnost a platební 

schopnost podniku JOBO. 

 

Solventnost společnosti JOBO, s. r. o. byla naopak velmi dobrá, doba obratu  pohledávek byla 

výrazně kratší a také doba obratu závazků je lepší neţ u druhého podniku. Na druhé straně 

platební schopnost společnosti JOBO, s. r. o. není dobrá, závazky výrazně převyšovaly výši 

pohledávek. Bylo by potřebné sledovat vývoj platební schopnosti a podnikat potřebné 

opatření, aby se společnost nedostala do váţných problémů. Naopak platební schopnost 

podniku JOBO byla a také je velice dobrá, pohledávky podstatně převyšují závazky. 

 

4.3 Doporučení v sociální oblasti 

Na základě informací zjištěných v třetí kapitole práce v úvodě části 3.1.4 můţeme říct, ţe 

podnik pana Bojdy vykazuje prvky „rodinného podniku“,  jak je definován například v desáté 
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kapitole knihy „Podnikání a synergie“.
34

 Za rodinný podnik se povaţuje podnik, kde dva nebo 

více členů rodiny má finanční kontrolu nad podnikem. Častěji se za rodinný podnik povaţuje 

také podnik, ve kterém jsou zahrnuty minimálně dvě generace rodiny. Členové rodiny jsou 

buď vlastníky, nebo pracují v managementu. Pozice členů rodiny ovlivňuje jejich postavení 

v rodině, současně však také můţe být postavení v rodině zdrojem úvah o postavení v 

podniku. 

 

V části 3.1.4 třetí kapitoly této práce jsem uvedla, ţe součástí firmy JOBO je i dcera majitele 

obou podniků, která je zde více neţ 10 let v zaměstnaneckém poměru. Podnik JOBO od 

počátku jeho existence vede jako majitel pan Bojda. Ve společnosti s ručením omezeným je 

pan Bojda jediným společníkem a jednatelem. V podniku JOBO fyzické osobě pan Bojda 

zastává manaţerskou pozici, jeho dcera je ekonomkou obou podniků a zároveň asistentkou 

svého otce. Právní úprava nepřipouští u podnikatele - fyzické osoby ţádnou formu přímého 

podílení se na vedení podniku. V případě společnosti s ručením omezeným však tato moţnost 

existuje, a jak jsem nastínila v kapitole 3.1.4, v současnosti se zvaţuje zvýšení počtu 

společníků společnosti. 

 

Doporučuji, aby byl tento záměr zvýšení počtu společníků realizován. Navrhuji, aby se dcera 

pana Bojdy stala v roce 2011 společníkem společnosti JOBO, s. r. o. Je-li majitelem podniku 

jediná osoba, nese s sebou celou odpovědnost za jeho existenci sama. S touto jedinou osobou 

jsou spojena  rizika. Tyto rizikové faktory byly uvedeny v třetí kapitole, kde bylo pojednáno o 

příčinách transformace JOBO fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Společnost 

s ručením omezeným jako právní subjekt se zánikem společníka nezaniká, protoţe jeho práva 

a povinnosti přecházejí na další společníky. V případě společnosti JOBO, s. r. o. je jediným 

společníkem pan Bojda. Tato situace tedy neřeší problém, kvůli kterému byla společnost 

s ručením omezeným zakládána jako nová vhodná právní forma zabezpečující další existenci 

podniku. Proto povaţuji přijetí nového společníka za další nutný krok podniku. Poté, co se 

stane dcera pana Bojdy společníkem, doporučuji její postupné zapojení do vedení podniku a 

zasvěcení do manaţerské práce majitele. Pan Bojda je profesionálem ve svém oboru, předání 

zkušeností a znalostí o vedení podniku má význam z pohledu nástupnické pozice jeho dcery 

v podniku. Přijetí nového společníka do společnosti není spojeno se ţádnými novými 

finančními náklady. 

                                                 
34

 MIKOLÁŠ, Z. a kol.  Podnikání a synergie. 1. vyd. Repronis: Ostrava, 2002. 84 s. ISBN 80-7329-025-1. str. 

57. 
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V tabulce č. 4.2 jsou přehledně shrnuty navrhnutá doporučení pro podniky JOBO a JOBO, s. 

r. o., následné efekty plynoucí z uplatnění těchto doporučení a také předpokládaná finanční 

náročnost jednotlivých doporučení. 

 

Tab. 4.2 Shrnutí navrhnutých doporučení pro podniky JOBO a JOBO, s. r. o. 

ČÍSLO JEDNOTLIVÁ DOPORUČENÍ EFEKTY NÁKLADY 

1. 

Doporučení k procesu transformace 

 Proces transformace ukončit v roce 2012 

případně 2013 – ponechat jen jeden podnik 

JOBO, s. r. o.  

 odstranění problémů se záměnami 

dokumentů, 

 odstranění časové náročností 

zpracovávání dokumentů a účetnictví 

ţádné 

2. 

Doporučení k oblasti majetkové a kapitálové 

struktury 

 Přehodnotit vyuţívání zdrojů obou podniků 

 Smluvně upravit dobu, za kterou mají být 

splaceny závazky odběratelů vůči podniku 

JOBO 

 Sledovat vývoj platební schopnosti 

společnosti JOBO, s. r. o. 

 lepší vyuţití zdrojů - financování 

oběţného majetku krátkodobým 

kapitálem apod. 

 sníţení doby obratu pohledávek 

 sledováni poměru závazků a 

pohledávek – zlepšení platební 

schopnosti 

minimální 

3. 

Doporučení v sociální oblasti 

 Udělat z dcery majitele podniku dalšího 

společníka s. r. o. 

 Zaučení nové generace (nástupníka) 

 Zapojení dcery do vedení podniku 

 rozdělení rizika plynoucího 

z vedení podniku 1 osobou 

 sníţení rizika zániku společnosti 

 předání zkušeností a znalostí 

ţádné 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále se budu věnovat dvěma konkrétním návrhům rozvojových strategií, jejichţ realizaci 

budu doporučovat.  

 

4.4 První návrh strategie  

První konkrétně doporučenou strategií je strategie pronikání na trh. Strategie pronikání na 

trh bude více zaměřena na společnost JOBO, s. r. o. Strategie penetrace spočívá v zesílení 

marketingových aktivit při zvýšení rozsahu trţního podílu na stávajícím trhu. Tak jako kaţdý 

podnik působící na určitém trhu výrobků a sluţeb, tak i společnost JOBO, s. r. o. má zájem na 

tom, aby získala co největší podíl na trhu, na kterém působí. Působnost společnosti je 

zaměřena  na oblast stavebního trhu a trhu řemeslných prací v Ostravě a okolí. Zájem podniku 

dosáhnout určitého trţního podílu a udrţet si svůj podíl na trhu s vyuţitím systému řízení 

jakosti, je zakotven například i v dokumentech „Politika kvality“ a „Cíle kvality v roce 2011“ 



 

 77 
 

 

uvedené v příloze č. 6. V „Politice kvality“ je zahrnuta dlouhodobá strategie společnosti. 

Politika kvality je kaţdoročně specifikována a konkretizována do Cílů kvality. V tomto 

dokumentu jsou uvedeny cíle společnosti, které mají být dosaţeny s vyuţitím aplikace 

systému jakosti. Soustředění se na zvýšení rozsahu trţního podílu na stávajícím trhu, a tím 

získání nových zákazníků, doporučuji zavést jiţ v průběhu roku 2011.  

 

Moţností, jak zvýšit podíl podniku JOBO, s. r. o. na trhu, je získat zákazníky konkurenčních 

podniků nebo nové zákazníky. Zákazníky je moţné získat například prostřednictvím cenové 

konkurence, přesněji sniţováním cen. Strategii sniţování cen ale nedoporučuji, protoţe ceny 

konkurenčních firem na stavebním trhu v Ostravě a okolí jsou přibliţně na stejné úrovni. 

(Tuto informaci jsem získala při rozhovorech s ekonomem společnosti.) Sníţení cen nezaručí 

podnikům, ţe přilákají zákazníky svých konkurentů. Nízké ceny prováděných prací by mohly 

vyvolávat pocit nedůvěry zákazníků vůči kvalitě sluţeb poskytovaných společností. Nízké 

ceny by zároveň znamenaly sníţení trţeb podniku, coţ není ţádoucí pro ţádný podnik. 

 

Vhodnější je vyuţití strategie diferenciace se zaměřením na kvalitu. Zaměření nabízet 

špičkovou kvalitu bylo od počátku přizpůsobeno veškerým firemním aktivitám. Je potřeba se 

zaměřit nejen na kvalitu z pohledu technických parametrů, ale také kvalitu vnímanou 

zákazníky a kvalitu komunikace a vztahů. Zaměření na kvalitu je pro podniky určitě 

vhodnější i z toho důvodu, ţe je jiţ několik let zaveden a vyuţíván systém řízení jakosti dle 

normy ČSN EN ISO 9002. Tento zavedený systém řízení jakosti poskytuje záruku kvality 

sluţeb a prací, které poskytují obě společnosti. Kvalita prováděných prací je zabezpečována 

také pravidelným proškolováním zaměstnanců. Informace o vyuţívání systému řízení jakosti 

a o pravidelném provádění školení zaměstnanců jsou uvedeny v třetí kapitole diplomové 

práce. Zavedení a vyuţívání systému řízení jakosti plus školení zaměstnanců představuje 

zaměření na kvalitu z pohledu technických parametrů. Kvalita vnímaná zákazníkem je 

zjišťována na základě referencí, které jsou získávány od všech zákazníků po provedení 

zakázky. V těchto referencích zákazníci vyjadřují svůj názor na kvalitu provedené zakázky a 

míru své spokojenosti. Tímto způsobem tedy probíhá i jistá komunikace se zákazníkem a 

vytváření vztahů. Zaměření podniků na odlišení se od konkurence kvalitou jejich sluţeb 

v současnosti jistým způsobem probíhá, proto by strategie diferenciace prostřednictvím 

kvality ve výše zmíněných oblastech neměla pro podniky představovat nové finanční zatíţení.  

Navrhuji, aby se podnik zaměřil ve větší míře na kvalitu komunikace se zákazníky. Tedy 

zavedl nové způsoby komunikace se zákazníky, nové moţnosti své prezentace a propagace 
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své orientace na kvalitu produkce. Tento návrh tedy souvisí a je propojen se záměrem 

zvyšovat podíl podniku na trhu. 

 

Aby společnosti JOBO, s. r. o. a JOBO dosáhly zvýšení trţního podílu, měly by se především 

zaměřit na uskutečňování účinnější propagace podniků prostřednictvím reklamy – tedy 

uplatnit konkrétní strategii komunikace. V současnosti jsou podniky propagovány 

prostřednictvím vlastních automobilů, které jsou opatřeny velkým logem, adresou a 

kontaktem na podnik. Společnost JOBO (FO,PO) je také registrována v adresáři firem na 

internetových stránkách Zlatých stránek a několika dalších portálech (www.abc.cz, 

ostravainfo.cz, firmy.cz.edb.cz atd.) Pro zvýšení povědomí o podnicích a samotný lepší 

přístup potenciálních zákazníků k podnikům JOBO, navrhuji:  

1. zaloţit vlastní webové stránky společnosti, 

2. roznést letáky do prodejen se stavebním materiálem a do elektroprodejen, 

3. reklamní inzeráty v MS deníku v tištěné podobě, reklamní inzeráty a registrace do 

adresáře firem v regionálním deníku Moravskoslezský deník online, reklamní inzerce 

v denících atd., 

4. registrace do adresářů firem na internetových stránkách (například aaadodavatel.cz, 

adresarfirem.cz, nabídka-firem.cz, tbz-info.cz, začátek.cz, lupa.cz....). 

 

Společnostem doporučuji tyto kroky zrealizovat jiţ v průběhu roku 2011. Realizace těchto 

kroků bude znamenat jisté finanční náklady, ale na druhé straně vznikne moţnost zviditelnit 

existenci obou podniků, ulehčit přístup potenciálních zákazníků k jejich sluţbám, a tím zvýšit 

povědomí lidí, ostatních podniků a institucí o existenci podniků JOBO. Teoretické vymezení 

zde uvedených strategií je uvedeno v příloze č. 7. 

 

Finanční náročnost návrhu č. 1 

Následující tabulka č. 4.3 uvádí přehled nákladů. Tyto náklady můţou podnikům nastat 

v souvislosti s realizací navrhnutých kroků, které mají přispět k lepší propagaci podniků 

JOBO a JOBO, s. r. o. Realizovány samozřejmě nemusí být všechny navrhované moţnosti. 

Rozhodnutí záleţí na samotných představitelích podniků a finančních moţnostech těchto 

podniků. 

 

Uvedené ceny byly zjišťovány na internetových stránkách poskytovatelů daných sluţeb, ceny 

se v závislosti na poskytovateli liší. Uvedené ceny představují přibliţné relace. Ceny za 
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reklamní inzeráty na internetových stránkách byly zjišťovány na výše uvedených 

internetových stránkách. Z velkého mnoţství moţností řešení byly vybrány ty základnější  

provedení, které byly také cenově příznivější. Taktéţ jsem vybrala jen několik málo 

nabízených produktů Moravskoslezského deníku, které byly ještě cenově výhodné pro malý 

podnik. Povaţuji za zbytečné, kdyby měl malý podnik, jako je JOBO a JOBO, s. r. o. , 

vyuţívat reklamy v novinách nebo na internetu za 300 tisíc Kč za rok. 

 

Tab. 4.3 Přehled cen za vybrané prostředky propagace podniku 

ČÍSLO PROSTŘEDKY PRO ZVÝŠENÍ PROPAGACE 
PŘIBLIŢNÉ 

NÁKLADY 

1.   Letáky – 1stranný tisk, barevný, A5 (148x210), 2000ks nebo 5000ks 3 000 aţ 4 000 Kč 

2. 

  Reklamní inzeráty na internetu 

  Základní registrace (u všech uvedených internetových stránek) 

  Prezentace v adresáři firem (bez DPH) 

  Firemní zápisy ve vytvořeném profilu (bez DPH) 

  Reklamní bannery (bez DPH) 

- v článcích 

- na titulní straně (dle velikosti, umístění, obsahu ...) 

 

Zdarma 

150,-/měsíc; 1800,-/rok 

1999,-/rok 

1 000 Kč/1 000 kliknutí 

10 000,-/6 měsíců 

15 – 30 tisíc Kč 

3.a 

  Moravskoslezský deník online – katalog firem 

  Zápis do katalogu firem (vyzkoušení na 3 měsíce) 

  Zobrazení firmy při vyhledávání na 1. straně  (501 – 1 000 kliknutí/ 

měsíc) 

  Bannery (501-1000 zobrazení za měsíc) (dle umístění...) 

 

1 999 ,- 

3 000,-/6 měsíců 

 

9 000,-/měsíc 

3.b 

  Moravskoslezský deník tištěný             (1 sloupec = 43 mm) 

  (Po – Čt, So)  13,- /1mm /1 sloupce   (1 sloupec = 559 Kč) 

  (Pá)                21,- / 1mm /1 sloupce  (1 sloupec = 903 Kč) 

 

8 385,-/15 dní 

13 545,-/15 dní 

4. 

  Vlastní webové stránky společnosti 

  Program Byznysweb  Standard 

  Startovací balíček In Page Základ 

  Program In Page Standard 

  Vypracování a spravování programátorem 

 

330,-/ měsíc 

2 268 Kč / rok 

120,- / měsíc 

5 aţ 20 tisíc Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Existuje několik moţností, jak vytvořit webové stránky podniku. Existují programové balíčky, 

které umoţní podniku samotnému velice jednoduše vytvořit webovou stránku. Poskytovatel 

těchto balíčků také nabízí spravování vytvořených webových stránek za jistý roční poplatek. 

Ti, kteří nejsou schopni sami za pomocí programu vytvořit webovou stránku, můţou vyuţít 
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sluţeb programátorů, kteří tyto sluţby poskytují. Ceny za tyto sluţby jsou ale poměrně 

vysoké.  

 

Navrhuji, aby podnik vyuţil alternativní moţnost, kterou je sestavení nabídky pro studenta 

VŠB-TO v Ostravě, který studuje informační a komunikační technologie a který by byl 

ochoten zřídit webovou stránku pro podnik. Cena za sluţby studenta, který by si vydělal při 

studiu, by mohla být výrazně niţší. Je velmi důleţité, aby webové stránky vytvořil profesionál 

(profesionálem v této oblasti můţe být i student, který má pro tuto oblast nadání), který ví, jak 

mají vypadat a co mají a musí obsahovat. Samozřejmě zřízení webových stránek představuje 

určité finanční náklady, ale prospěch z jejich zřízení předčí vynaloţené náklady. Společnosti, 

které řadí podnik JOBO (JOBO, s. r. o.) mezi své nejpodstatnější konkurenty, mají své vlastní 

webové stránky, na kterých se prezentují. I toto povaţuji za důvod k vytvoření webových 

stránek podniku JOBO (JOBO, s. r. o.). Více o konkurenčních společnostech v části 4.5. 

 

Finanční implementace návrhu 

Z moţných prostředků propagace uvedených v tabulce č. 4.3 jsem z důvodu větší finanční 

náročnosti všech uvedených moţností zvolila několik nejvhodnějších moţností, které navrhuji 

vyuţít na počátku procesu implementace strategie komunikace. Tyto kroky poslouţí pro 

provedení přibliţné kalkulace finanční náročnosti navrhnuté strategie.  

 

Tab. 4.4 Shrnutí kroků strategie, jejich efekty a náklady 

JEDNOTLIVÉ KROKY EFEKTY NÁKLADY 

1) Strategie pronikání na trh 

Zlepšení konkurenční pozice 

  - zvýšení podílu na trhu 

  - zvýšení objemu zisku 

  - zvyšování výkonnosti podniku 

 

1a) Strategie diferenciace v oblasti kvality 

Zvýšení povědomí veřejnosti o 

podnicích JOBO,  

Získání důvěry zákazníků, 

Získání nových zákazníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000,- 

3 000 ,- 

2 160,-/rok 

6 000,-/rok 

 

11 180,-/20dnů 

1aa) strategie komunikace 

(kvalita komunikace s okolím podniku) 

 

Kroky nové komunikace podniků 

1.  vlastní webové stránky podniku 

2.  letáky 

3.  prezentace v adresáři firem na www.tbz-info.cz 

4. Moravskoslezský deník – online katalog firem 

5.  Moravskoslezský deník – sloupec v tištěné 

podobě 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Po provedení výběru vhodných kroků a marketingových aktivit vyšla finanční náročnost 

strategie pronikání na trh přibliţně na 32 340 Kč. Tato suma zahrnuje jen ty nejzákladnější 

moţnosti propagace, je zde například uvedena registrace do adresáře firem na jedné webové 

stránce, přičemţ webových stránek, které poskytují ty samé sluţby je velké mnoţství. Na 

začátku postačí několik základních kroků a po zhodnocení jejich efektu se můţe přistoupit 

k dalším. Jednotlivé poloţky nákladů, které byly navrhnuty, jsou uvedeny v tabulce č. 4.4, 

která představuje souhrn doporučených kroků strategie a z nich plynoucí předpokládané 

efekty pro oba podniky.  

 

Shrnutí 

Implementace navrhnuté strategie pronikání na trh, která se prolíná a doplňuje se strategií 

zaměření na kvalitu, můţe přinést podniku několik pozitivních efektů. Navrhnutá strategie 

přinese i finanční náklady, které budou muset být vynaloţeny. Celkový efekt a přínos 

implementace navrhnuté strategie ale ve velké míře převýší  tyto finanční náklady. Kvalita 

sluţeb podniku, kvalita vztahů podniku s okolím a způsob prezentace firmy budou vţdy 

důleţitými faktory, které ovlivňují úspěšnost podniku na trhu. 

 

4.5 Druhý návrh strategie 

Stěţejním znakem současného světa jsou procesy rozvoje podnikání v regionech, jednotlivých 

zemích a obecně ve světě s ohledem na postupující globalizaci. Výsledkem tohoto procesu je 

„podnikatelská dualita“ – koexistence na jedné straně prudce se rozvíjejících 

transnacionálních korporací a na straně druhé sítí (aliancí) malých a středních 

podnikatelských subjektů. Navíc v procesu formování sítí malých a středních podniků se 

výrazně prosazuje aspekt vzniku regionálních podnikatelských seskupení. 

 

Například strategické aliance nejsou ve světě ničím neobvyklým. Nejvíce mohou prospět 

právě malým a středním podnikům, které mohou navzájem sdílet své kapacity i know-how a 

díky tomu zvýšit svoji prosperitu prostřednictvím vyuţití synergií. Nezřídka je však pouţívají 

také velké nadnárodní společnosti a řetězce. Klíčem k úspěchu je ochota vzájemně 

spolupracovat a kvalitní smlouva definující podmínky spolupráce, protoţe v případě prvních 

problémů se nelze na ústní dohody a jejich subjektivní interpretace příliš spolehnout. 

Teoretické vymezení navrhovaných strategií a moţností je uvedeno v příloze č. 8. 
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Konkrétní návrhy pro rozvoj podniku 

Společnost JOBO, s. r. o. má několik moţností, jak do budoucna zlepšovat svou situaci na 

trhu a taktéţ jak zvyšovat pravděpodobnost jejího dalšího přeţití a prosperity na trhu. Pozice 

malých podniků je v dnešní době sloţitá a musí čelit silné konkurenci především ze strany 

velkých a nadnárodních podniků. V současnosti se nabízí stále nové moţnosti, jak tuto pro 

malé podniky nepříznivou situaci řešit. Na jedné straně je to sama iniciativa malých a 

středních podniků, které přistupují k různým formám spolupráce, na straně druhé snaha státu 

a různých institucí a agentur podporovat tuto formu podnikání. V následující tabulce č. 4.5 

jsou vypsány moţnosti, které navrhuji společnosti JOBO, s. r. o. a které povaţuji za vhodné. 

 

Tab. 4.5 Přehled návrhů pro podnik při uplatnění kooperační strategie 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 4.5 jsou shrnuty podstatné informace z pohledu efektů a nákladů realizace 

jednotlivých návrhů. Dále jsou podrobněji rozpracovány všechny návrhy, které jsou uvedeny 

v tabulce. 

 

ČÍSLO KONKRÉTNÍ NÁVRHY EFEKTY NÁKLADY  

1) 

Vstup do Stavebního 

 klastru Ostrava 

Sníţení nákladů,  

Otevření nových trhů,  

Přístup k informacím a 

technologiím,  

Zvýšení konkurenční a 

vyjednávací síly podniku atd. 

Vstup do klastru by 

neměl být nijak 

finančně podmíněn 

2) 

Zapojení do strategické aliance 

s jinými staveními firmami 

Sniţování nákladů, 

Silnější vyjednávací pozice, 

Snazší expanze na zahr. trhy, 

Další ekonomické výhody 

Vstup do aliance nebo 

sítě by neměl být 

nijak finančně 

podmíněn 3) Vstoupení do podnikatelské sítě 

4) 

Zapojení do programů na podporu 

malého a středního podnikání 

Pořízení nebo rekonstrukce 

dlouhodobého hmotného majetku 

za pomoci úvěru s nízkou 

úrokovou mírou a odkladem 

splátek jistiny 

Finanční náročnost 

závisí na druhu 

vyuţité sluţby a výši 

úvěru 

5) Vyuţití sluţeb BIC a RPIC Ostrava 

Úspora času, 

Přenesení starostí na specialisty, 

lidi se zkušenostmi v dané 

problematice, 

Garance úspěšnosti projektu 

Finanční náročnost 

závisí na druhu a 

rozsahu zakázky 
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1) Vstoupení do Stavebního klastru Ostrava 

Stavební klastr Ostrava, občanské sdruţení bylo zřízeno za účelem podpory inovací a zvýšení 

konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí 

působících převáţně v Moravskoslezském kraji v oboru OKEČ 45-Stavebnictví a v 

souvisejících oborech. Cílem klastru je hájit společné i specifické zájmy svých členů, 

podporovat inovační procesy, výzkum a rozvoj činností provozovaných členy sdruţení, 

zabezpečovat činnosti a sluţby podle potřeb svých členů a to především realizací společných 

projektů. Projevení zájmu o vstup do klastru je moţné prakticky hned - tedy i v roce 2011. 

Období vstoupení podniku do klastru závisí na zájmu klastru o vstup podniku JOBO, s. r. o. 

(JOBO fyzické osoby), popřípadě na splnění určitých kritérií, které by mohl klastr podniku 

uloţit jako podmínku přijetí.  

 

Vymezení moţných efektů zapojení  společnosti JOBO, s. r. o. do stavebního klastru 

E1: Zapojení podniku JOBO, s. r. o. do klastru můţe poskytnout podniku úspory z rozsahu a 

spoluprací s dalšími podniky se mohou podniku otevírat nové trhy a především sniţovat 

náklady.  

E2: Klastr můţe sdruţovat firmy z různých článků hodnotového řetězce. To znamená, ţe 

v klastru můţou být podniky, které představují potenciální dodavatele, odběratele nebo 

obdobné podniky z oboru stavebnictví. Toto propojení umoţní podniku JOBO, s. r. o., aby se 

specializoval a umoţňuje mu spolupracovat při konkurenci proti větším, vertikálně 

propojeným firmám.  

E3: Zapojení podniku JOBO, s. r. o. do klastru také můţe zvýšit místní konkurenci v Ostravě 

a rivalitu a tím globální konkurenční výhodu.  

E4: V důsledku blízkosti firem v klastru se zvyšuje rychlost přenosu informací a technologií. 

Společnost JOBO, s. r. o. bude mít snazší přístup k novým důleţitým informacím a 

technologiím. 

E5: Kdyby měla společnost JOBO, s. r. o. zájem, mohla by se připojit k dalším menším 

podnikům, se kterými by byla schopna ovlivňovat události a lobovat u vlády za zlepšení 

sluţeb a infrastruktury. 

E6: Díky viditelnosti klastru, jakoţ i díky nákladové efektivitě a vyšší návratnosti investic, 

které představuje klastr, je potřeba investic do oblasti, ve které by spolupracující podniky 

lobovaly, snadněji zdůvodnitelná. 
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2) Strategická aliance a podnikatelské sítě 

Vstoupení do strategické aliance, nebo zapojení se do podnikatelské sítě podobných firem, 

můţe přinést společnosti JOBO, s. r. o. nové příleţitosti. Vstoupení do strategické aliance by 

bylo vhodné s podniky, které představují přímou konkurenci společnosti. Společnost můţe 

vstoupením do aliance získat silnější vyjednávací pozici například vůči dodavatelům, 

odběratelům, bankám. Se silnou vyjednávací pozicí úzce souvisí i snazší expanze na 

zahraniční trhy. Typickým důvodem pro vytváření strategické aliance je sniţování nákladů při 

cestě za cíly jednotlivých členů aliance. 

Druhou specifikací je zapojení se do horizontální podnikatelské sítě, která vzniká spojením 

firem se stejným nebo podobným předmětem činnosti. Toto spojenectví by mohlo pomoci 

společnosti JOBO, s. r. o. získat ekonomické výhody při společném marketingu, nákupu 

surovin nebo naopak při společném prodeji produkce. Podstatou této sítě jsou zejména síťové 

dohody, které představují dlouhodobé, cílevědomé vztahy mezi vzájemně spjatými 

komerčními organizacemi, které jim umoţňují získat a udrţovat si konkurenční výhody ve 

vztahu k firmám, jeţ do této sítě nepatří. Tyto dohody mohou mít charakter formální – 

potvrzené smlouvami i neformální, zaloţené na normách chování typických pro kaţdou síť. 

 

V následujícím obrázku č. 4.1 jsou uvedeny podniky, které v současnosti představují největší 

konkurenci pro podnik JOBO a společnost JOBO, s. r. o. Také jsou zde uvedeny firmy, které 

jsou v současnosti dlouhodobějšími dodavateli pro podnik JOBO a JOBO, s. r. o. Všechny 

tyto firmy by mohly vstoupit do aliance, nebo vytvořit podnikatelskou síť s podnikem JOBO 

(JOBO, s. r. o.). V praxi se často vytvářejí aliance a sítě smíšeného charakteru, tedy ne jenom 

čistě vertikální nebo horizontální. Je tedy moţná současná spolupráce a kooperace 

s konkurenčními podniky a také podniky dodavatelskými. Tato spolupráce by měla přinést 

řadu výhod. 

 

Červenou barvou jsou označeny podniky konkurenční, modrou barvou podniky dodavatelské. 

Šipky naznačují směr spolupráce podniků, tloušťka šipek představuje velikost vztahu a 

spolupráce daných podniků. Tučnější šipka představuje větší intenzitu spolupráce. 

Přerušovanými šipkami jsem naznačila spolupráci ostatních červeně označených 

konkurenčních společností. Tyto konkurenční společnosti jsou, jak počtem zaměstnanců, tak i 

ročním obratem, podniky většími neţ je JOBO a JOBO, s. r. o. V samostatném působení 

kaţdé z nich představují silnou konkurenci. V obrázku je naznačena tedy nejen spolupráce 
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s JOBO, ale také spolupráce mezi všemi podniky navzájem. Moţností, jak pojmout společnou 

kooperaci, je mnoho. Jiným typem přerušovaných šipek jsem znázornila dodavatelskou pozici 

podniků, které jsou dodavateli pro podnik JOBO a JOBO, s. r. o. Spolupráce podniku JOBO 

s konkurenčními podniky by mohla přinést silnější vyjednávací pozici vůči těmto 

dodavatelům, nebo naopak spolupráce s dodavateli by mohla přinést výhody pro podnik 

JOBO například z pohledu nákladů a vylepšení pozice vůči konkurenci. 

 

Obr. 4.1  Moţná varianta vytvoření aliance nebo sítě podniků 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Společnosti, které společnost JOBO, s. r. o. řadí mezi konkurenty, představují konkurenci 

především při výběrových řízeních, kdy jejich účast sniţuje ceny pro zákazníky. Ale v řadě 

případů na některých zakázkách s těmito podniky jiţ spolupracují. V oblastní elektromontáţní 

práce jsou největšími konkurenčními podniky: ELZA-Elektro, s. r. o.; Ostravské komunikace, 

a. s. ; ELSPOL, s. r. o. ; EBD, s. r. o. V příloze č. 9 je uveden stručný přehled o těchto 

podnicích. Více informací o těchto podnicích je moţné najít na jejich podnikových 

internetových stránkách. 

 

V oblasti stavebních prací je velkou konkurencí většina velkých i malých společností, 

zaměřených na tuto oblast působících v Moravskoslezském kraji. Společnost JOBO, s. r. o. a 

podnik JOBO spolupracují s mnoţstvím dalších podniků, které jsou dodavateli určitých 

výrobků a sluţeb. Ze seznamu vypsaných podniků jsem vybrala několik, které jsou 

JOBO, 

JOBO, 

s. r. o. 

EBD, 
s. r. o. 

DEC–Plast 

Trade, s. r. o. 

Ostravské 

komunikace

, a. s. 

Argos 

Elektro, 

a. s. 

Elza, 

s. r. o. 

Elspol, 

s .r. o. 

konkurenční podniky 

dodavatelské podniky 

EKOMOS, 

s. r. o. 

Reca, 

s. r. o. 

A.T.U. 

Kámen 

Zbraslav, 

s. r. o. 
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znázorněné v obrázku jako potenciální členové aliance nebo sítě a navrhla jsem jejich 

rozdělení. 

 

Rozhodující dodavatelé elektromateriálu:  

 Argos Elektro, a. s. 

 Stanislav Janča VM,  s. r. o.  

Opravy vozidel provádí : 

 Auto Heller, s. r. o. 

 A.T.U.–Auto–Technik–Unger. 

Dodavatelé stavebního materiálu: 

 Stavebniny Janík  

 Libor Václavík–Libros  

 DEC–Plast Trade, s. r. o. 

 Kámen Zbraslav, s. r. o.  

 

Dodavatelé instalatérského a topenářského 

materiálu: 

 EKOMOS, s. r. o. 

 Ptáček – velkoobchod, s. r. o. 

 Richter + Frenzel, s. r. o.  

Dodavatelem dřeva je JAF HOLZ, s. r. o.  

Dodavatelé nářadí a vybavení:  

 Reca, s. r. o. 

 Radim Horák – Horana  

 

Shrnutí 

Podnikům JOBO a JOBO, s. r. o. jsem navrhla vytvoření strategické aliance nebo 

podnikatelské sítě s podniky představující jejich přímou konkurenci a s některými 

dodavatelskými podniky. Navrhla jsem tedy smíšenou formu kooperace podniků. Konkrétně 

uvedené společnosti představují hlavní konkurenci v oblasti elektromontáţe. Realizace tohoto 

návrhu by byla vhodná po dokončení transformace, kterou v současnosti podnik JOBO 

prochází. Ukončení transformace bylo navrhováno na rok 2012 nebo 2013.  

Samozřejmě časovou a ekonomickou vhodnost realizace musí posoudit samotný podnik 

JOBO (JOBO, s. r. o.). Zapojení do strategické aliance nebo podnikatelské sítě by nemělo být 

finančně podmíněno. Vytvoření sítě nebo aliance spočívá v sepsání smlouvy nebo 

v dodrţování určených norem chování. Realizace tohoto návrhu umoţní podniku JOBO 

(JOBO, s. r. o.) získat silnější vyjednávací pozici například vůči dodavatelům, odběratelům, 

bankám, snazší expanzi na další trhy, sniţování nákladů nebo větší konkurenceschopnost. 
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3) Zapojení do programů na podporu Malého a středního podnikání 

Dle definice Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, patří společnost JOBO, 

s. r. o. mezi malé podniky, které se vyznačují tím, ţe zaměstnávají méně neţ 50 osob a jejich 

roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
35

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace 

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české 

ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské 

infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických 

sluţeb a technologických center.  

 

Společnost JOBO, s. r. o. jako malý podnik má moţnost vyuţít podpory například této 

agentury, která spolupracuje na různých programech podpory malého a středního podnikání 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO) a Českomoravskou záruční a 

rozvojovou bankou (dále jen ČMZRB) apod. Programy pro malé a střední podniky jsou 

zaměřeny na poskytování zvýhodněných úvěrů a záruk, poskytující dotace podnikatelům 

k rozvoji konkurenceschopnosti, programy na podporu úspory energie a vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie atd.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo v rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace pro období 2007-2013 celkem 15 programů podpory. Operační program Podnikání a 

inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a 

sociální soudrţnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje 

malého a středního podnikání na období 2007 – 2013. Navazuje na Operační program 

Průmysl a podnikání (OPPP), který byl vyhlášen po vstupu ČR do Evropské unie pro 

zkrácené programovací období 2004 - 2006.  

 

Vybrala jsem několik programů, které by mohla společnost JOBO, s. r. o. vyuţít. Výběr 

konkrétního programu záleţí na druhu pomoci, kterou by podnik preferoval, či na druhu 

kroku, který by bylo podnikem nutné podniknout. 

 

 PROGRES – Patří do Prioritní osy 2 – Rozvoj firem. Cílem programu je pomocí podpory 

ve formě podřízených úvěrů, posilujících aţ po dobu 6 let kapitálové vybavení 

                                                 
35

 CzechInvest [online]. 2011, [citace 2011-03-16]. Dostupný z WWW: <http://www.czechinvest.org/definice-

msp> 
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podnikatele, umoţnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních 

podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování niţší vlastní kapitálová 

vybavenost nebo omezená moţnost poskytnout zajištění úvěru. 

 ROZVOJ - Patří do Prioritní osy 2 – Rozvoj firem. Program Rozvoj napomáhá dotacemi 

do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic 

do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a 

odvětvích české ekonomiky. 

 ZÁRUKA - Patří do Prioritní osy 2 – Rozvoj firem. Cílem programu je pomocí 

zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikatelům přístup k bankovním 

úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů, s důrazem na podporu projektů 

v dalších programech Operačního programu Podnikání a inovace, a zvyšovat tak 

konkurenceschopnost těchto podnikatelů. 

 SPOLUPRÁCE - Klastry - Patří do Prioritní osy 5 – Prostředí pro podnikání a inovace. 

Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových 

seskupení – Klastrů. Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského 

prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody 

díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Podnik JOBO s. 

r. o. by mohl uvaţovat o vyuţití tohoto programu po připojení se do klastru podniků, který 

by splňoval poţadavky programu. Tyto konkrétní poţadavky jsou uvedeny například na 

stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 PORADENSTVÍ – Patří do Prioritní osy 6 – Sluţby pro rozvoj podnikání. Cílem 

programu je zlepšení kvality a dostupnosti poradenských, informačních a vzdělávacích 

sluţeb pro malé a střední podniky, a tím i zvýšení jejich konkurenceschopnosti 

prostřednictvím ucelené koncepce poradenských sluţeb, kde se jednotlivé části programu 

navzájem podporují a navazují na sebe. Program má čtyři specifické aktivity: 1. tvorbu, 

udrţování a rozvoj Národního registru poradců; 2. podporu poradenských sluţeb pro MSP 

poskytovanou zejména poradci NRP; 3. poskytování dotovaných informačních, 

poradenských a vzdělávacích sluţeb pro MSP; 4. analýzy světových i českých 

rozvojových trendů. 

 

Navrhuji vybrat jeden konkrétní program a to program PROGRES. Navrhla jsem tento 

program z důvodu prodlouţení jeho působnosti, tudíţ je v současnosti dostupný a aktivní. 

Zapojení podniku JOBO, s. r. o. do programu je moţné realizovat v roce 2011. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. ledna 2011 pokračování třetí Výzvy časově omezeného 
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příjmu ţádostí o podporu v programu PROGRES. Systém sběru ţádostí je kontinuální a 

probíhá od 3. ledna 2011 do 31. 12. 2011. Plánovaná alokace pro tuto Výzvu je 600 mil. Kč. 

Bliţší informace o tomto programu, jeho náleţitostech a poţadavcích jsou uvedeny v příloze 

č. 10. 

 

Navrhuji, aby společnost JOBO, s. r. o. vyuţila program PROGRES v případě rozhodnutí 

podniku o nákupu nových strojů a zařízení, potřebných pro jeho činnost, a nebo v případě 

záměru zakoupit nové prostory pro podnikání. V případě nákupu nových strojů a zařízení 

by se mohlo jednat o vysokozdviţné plošiny, pojízdné montáţní dílny, nákladní kontejnery, 

skříňové dodávkové automobily nebo univerzální zemní stroj INC 060 atd. Všechny tyto 

zařízení a stroje pouţívají zaměstnanci společnosti při své práci. Zakoupení těchto nových 

zařízení by vedlo ke zkvalitnění práce zaměstnanců na zakázkách, nebo k moţnosti věnovat 

se většímu mnoţství obdobných zakázek najednou apod. V případě nových prostor pro 

podnikání by se mohlo jednat o koupi nových prostor pro skladování (např. materiálu, nářadí, 

strojů a zařízení), nebo nové montáţní prostory (elektrodílna, zámečnická dílna apod.) v jiné 

části Ostravy, které by byly vzdálenostně dostupnější některým zákazníkům. Další moţností 

v případě potřeby by bylo otevření nové pobočky podniku v další části Ostravy, popřípadě 

v jiném městě.  

 

Programů na podporu malého a středního podnikání podporovaných a realizovaných státem 

nebo jinými agenturami a institucemi existuje velké mnoţství. Podstatné je splnit podmínky 

pro poskytnutí dotací a samozřejmě dodrţet stanovený časový harmonogram přijímání 

ţádostí. Celý proces získání dotací na určitý projekt je dost zdlouhavý a náročný. Existuje 

mnoho bodů (od vyplňování formulářů aţ po dodrţování termínů), kde je moţné udělat 

chybu, která by mohla vést k odmítnutí ţádosti o dotaci. Proto bych doporučovala podniku 

JOBO, s. r. o. vyuţít sluţeb specializovaných agentur, které se problematikou poradenství 

v oblasti dotací zaobírají a mají jiţ své vlastní zkušenosti. Nedoporučuji podniku pouštět se do 

programů na podporu podnikání bez potřebných zkušeností a vynikající orientace v této 

problematice. V této oblasti je moţné vyuţít sluţeb center pro podporu podnikání, které 

působí a sídlí také v Ostravě. BIC a RPIC Ostrava poskytují kompletní poradenský servis a 

řízení projektů v oblasti získávání dotací. Blíţe k této problematice v následující časti. 
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4) Využití služeb BIC a RPIC  Ostrava 

V Ostravě–Vítkovicích bylo zřízeno nové sídlo Podnikatelského a inovačního centra 

Ostrava, ve Slezské Ostravě má sídlo Regionální poradenské a informační centrum 

Ostrava. Po vzoru zemí Evropské unie byla v České republice zřízena  regionální poradenská 

a informační centra (dále RPIC) a podnikatelská inovační centra (dále BIC). Regionální 

poradenská a informační centra poskytují malým a středním firmám cenově zvýhodněné 

úvodní konzultace a sluţby podnikatelského poradenství, pomoc při vytváření 

podnikatelských plánů a realizačních projektů, zprostředkování bankovních úvěrů, vytváření 

nových pracovních míst, poskytují vzdělávací semináře pro podnikatele apod. Poradenské a 

informační sluţby pro malé a střední firmy poskytované RPIC a BIC jsou dotovány ze 

státního rozpočtu, popř. dalších programů podpory malých a středních firem, takţe tyto sluţby 

jsou obvykle poskytovány za příznivější ceny neţ v případě vyuţití privátních poradenských 

sluţeb. 

 

Nabídka sluţeb BIC Ostrava, která je uveřejněná i na internetových stránkách centra 

(www.bicova.cz), je rozdělena do čtyř oblastí - 1) podnikatelský inkubátor a vědeckotechnický 

park, 2) poradenství, projektové řízení a dotace, 3) vývojové centrum průmyslových aplikací a 

4) vzdělávání, poradenství, koučing. Navrhuji vyuţít sluţby ve druhé oblasti - poradenství, 

projektové řízení a dotace. V této oblasti jiţ zpracovali více neţ 130 projektů (rozvojové, 

investiční, pobídkové, dotační atd.) s rozpočtem více neţ 1,2 mld. Kč. Tato druhá oblast 

poskytovaných sluţeb nabízí poradenství v oblasti dotací, nebo sluţby na podporu 

mezinárodní spolupráce. Navrhuji zaměřit se na poradenství v oblasti dotací, protoţe jiţ 

v předchozí části věnované programům na podporu malého a středního podnikání jsem 

navrhovala podniku JOBO anebo JOBO, s. r. o. vyuţit dotace prostřednictvím programů 

Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest. Zmínila jsem se, ţe na vypracování 

ţádostí o dotace by bylo vhodné vyuţít sluţeb specializovaných center. 

 

BIC v oblasti dotací můţe poskytnout podniku JOBO, s. r. o. (JOBO FO) komplexní 

poradenský servis a projektové řízení projektů s prvkem veřejné podpory ve všech jeho 

fázích. BIC se zaměřuje konkrétně na investiční projekty inovační, rozvojové nebo 

výzkumně-vývojové. U neinvestičních projektů se zaměřuje na podporu rozvoje lidských 

zdrojů, podporu nabídky vzdělávání apod. Veřejná podpora (dotace) sebou nese náročnou 

administrativu a nároky na studium souvisejících předpisů. BIC proto můţe nabídnout 

podniku JOBO, s. r. o. svoje vlastní zkušenosti a úsporu času, jak při přípravě ţádosti o 
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dotaci, tak při realizaci projektu a jeho monitorování. Jsou schopni zbavit podnik starostí z 

nedodrţení lhůt, termínů a formálních náleţitostí, které mohou zapříčinit aţ neposkytnutí 

nebo krácení finanční podpory. 

 

V rámci oblasti podpory projektů s prvkem veřejné podpory (dotace) BIC můţe 

konkrétně poskytnout podniku JOBO následující sluţby: 

1. výběr dotačního programu, 

2. kompletní zpracování projektové ţádosti o dotaci, 

3. aktivní účast na řízení projektu v celém průběhu jeho ţivotního cyklu, 

4. zpracování potřebných zpráv pro dokumentování řešení projektu (monitorovací zprávy), 

5. přípravu ţádostí o proplacení dotací, 

6. zajištění financování projektu, 

7. další činnosti spojené s přípravou a realizací projektu (výběrová řízení apod.). 

 

Shrnutí 

Jiţ v předchozí části této kapitoly věnované programům na podporu MSP jsem navrhovala 

pro podnik JOBO, s. r. o. vyuţití dotačních programů - konkrétně program Podnikání a 

inovace. BIC Ostrava se v rámci své působnosti zaobírá právě i tímto programem a 

poradenstvím v rámci výběru vhodného programu nebo vypracováním konkrétního projektu. 

Navrhuji podniku JOBO, s. r. o. i v rámci předchozího návrhu, vyuţít sluţby BIC Ostrava 

při realizaci záměru zapojení se do programu Podnikání a inovace. Při potíţích 

s výběrem vhodného dotačního programu se bude moci podnik JOBO, s. r. o. obrátit na BIC 

Ostrava, které je schopné vhodný dotační program vybrat. Pokud by si podnik vybral program 

sám, BIC můţe zpracovat projektovou ţádost o dotaci, můţe se účastnit na řízení projektu, 

zpracovávat potřebné zprávy pro dokumentování projektu, připravit ţádosti o proplacení 

dotací, nebo další činnosti spojené s projektem. Vyuţitím sluţeb BIC se podnik vyhne 

problémům. 

Realizace návrhu můţe být započata například v roce 2011 konkrétně společností JOBO, s. 

r. o., případně bych realizaci tohoto návrhu doporučovala na období, kdy jedinou právní 

formou podnikání obou podniků JOBO bude společnost s ručením omezeným.  

Finanční náročnost vyuţití sluţeb BIC Ostrava zaleţí konkrétně na druhu a rozsahu 

zakázky, kterou podnik JOBO, s. r. o. zvolí. Jak jsem jiţ psala v úvodu této části, ceny sluţeb 

BIC jsou zvýhodněny oproti cenám specializovaných poradenských agentur. BIC Ostrava ale 
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na svých internetových stránkách pro veřejnost neposkytuje informace o přesných cenových 

relacích sluţeb, proto jsem nemohla určit konkrétnější finanční náročnost tohoto návrhu.  

RPIC Ostrava je poradenská, konzultační a vzdělávací instituce pro malé a střední 

podnikatele a jejich zaměstnance. Zabezpečuje formou akreditovaných kurzů rekvalifikace 

pro Úřady práce Ostrava, Nový Jičín a Karviná. RPIC Ostrava je členem Národní asociace 

pro rozvoj podnikání (NARP), která sdruţuje a koordinuje činnost sítě 30 RPICů v České 

republice. RPIC Ostrava poskytuje kaţdoročně informační a poradenské sluţby pro více neţ 

500 podnikatelů. Mezi hlavní produkty a sluţby této instituce patří poradenský a konzultační 

servis, informační servis a vzdělávání. Kompletní informace o působnosti centra je moţné 

najít na internetových stránkách www.eco.cz. 

 

Doporučuji zaměřit pozornost na poradenský a konzultační servis RPIC, který poskytuje 

sluţby v oblasti podnikání a financí, v oblasti účetnictví a daní a v oblasti managementu a 

marketingu. Podniku JOBO, s. r. o. doporučuji zaměřit se na oblast podnikání a financí, kde 

RPIC poskytuje poradenství v oblasti ţivnostenského zákona, zpracování nových 

podnikatelských záměrů, posuzování vhodnosti podnikatelských záměrů, zpracování ţádostí o 

bankovní úvěr, moţnosti získání a napojení na programy podpory ČMZRB, a. s., 

alternativní financování podnikatelských projektů, finanční analýzy a sestavování finančního 

plánu, hodnocení bonity obchodních partnerů, poradenství při transformaci společnosti a 

studie proveditelnosti. Sluţby RPIC jsou zaměřeny na poradenský servis v oblastech, které 

jsem jiţ doporučovala řešit i v předchozích částech této kapitoly (4.1 a 4.2). 

 

RPIC Ostrava dále poskytuje informační servis v oblasti podpůrných programů a fondů, 

například informační servis pro programy Českomoravské záruční a rozvojové banky, 

a.s. (Záruka, Kredit, Trh, Start, Speciál, Kooperace, Marketing, Poradenství, Malé půjčky, 

Design, Region, Vesnice, Regenerace, Preference, Provoz, Hranice a Region záruka). Některé 

z těchto uvedených programů jsem doporučila jako vhodné pro společnost JOBO, s. r. o. jiţ 

v předchozí části návrhu věnované programům na podporu malého a středního podnikání. 

 

Společnost JOBO, s. r. o. můţe vyuţít sluţeb RPIC Ostrava, kdykoliv to uzná za vhodné a 

potřebné. Společnost si můţe vybrat ze široké nabídky sluţeb, záleţí jen na situaci nebo 

problematice, kterou bude potřebovat vyřešit. Finanční náročnost tohoto návrhu tedy závisí na 

druhu a rozsahu sluţeb, které společnost JOBO, s. r. o. vyuţije. Finanční náročnost sluţeb 

BIC nebo RPIC je ale příznivější, neţ při vyuţití sluţeb privátních poradenských agentur. 
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5. Závěr 

Diplomová práce je zaměřena na posouzení důsledků změny právní formy podniku. Tato 

změna právní formy podniku byla posuzována u společnosti JOBO fyzické osoby. Cílem 

práce bylo vymezit skutečné důvody zaloţení společnosti JOBO, s. r. o. podnikem JOBO 

(FO), zhodnotit samotný proces transformace a zjistit výhody a nevýhody, které tato 

transformace přinesla. Cíl práce je naplněn. Původní předpoklady, které jsem povaţovala za 

stěţejní při zakládání nové společnosti s ručením omezeným se nepotvrdily. Společnost 

s ručením omezeným byla zaloţena z důvodu obav z rizika náhlého a nechtěného ukončení 

činnosti podniku při zániku fyzické osoby, která vlastní ţivnostenská oprávnění. Na základě 

zjištěných informací z rozhovorů, pozorování, provedené Swot analýzy a stručné finanční 

analýzy, jsem navrhla několik opatření:  

 dokončit transformaci podniku JOBO na s. r. o. do roku 2012 případně 2013, 

 přijmout dceru majitele obou podniků jako dalšího společníka  JOBO, s. r. o., 

 smluvně zabezpečit termíny splatnosti pohledávek vůči podniku JOBO, 

 sledovat vývoj platební schopnosti obou podniků a přehodnotit vyuţívání zdrojů podniků, 

 zaměřit strategii podniků na pronikání na trh prostřednictvím kvalitnější komunikace se 

zákazníky a veřejností, zlepšení propagace prostřednictvím reklamy, 

 vyuţít programy na podporu malého a středního podnikání,  

 vyuţít sluţby agentur a center zaměřených na podporu MSP (BIC a RPIC Ostrava),  

 zapojení do strategické aliance, podnikatelské sítě nebo klastru (Stavební klastr Ostrava).  

Realizace navrţených doporučení a opatření závisí na vedení společnosti JOBO, s. r. o. 

popřípadě JOBO fyzické osoby. Mají moţnost vybrat z těchto návrhů a doporučení ty, které 

budou povaţovat za nejvhodnější, nejefektivnější a finančně přístupné. 
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