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1. Úvod 
 Pro zpracování své bakalářské práce jsem si zvolila téma zahájení podnikání malé 

společnosti. Toto téma jsem si vybrala z důvodu, že mi v budoucnosti může být blízké, a 

proto jsem se zaměřila na založení vlastního podnikání i v této práci. V praktické části jsem se 

zaměřila konkrétně na založení společnosti s ručením omezeným a srovnání se sdružením 

dvou fyzických osob. 

 Cílem této bakalářské práce je podat komplexní náhled problematiky zahájení 

vlastního podnikání. Ve své práci vysvětlím, co je podnikání a kdo je podnikatelem. Dále 

které oblasti činností spadají do podnikání jako osoba samostatně činná, a které sice spadají 

do podnikání, ale jejich vykonavatelem není OSVČ.  

 Malé a střední podniky představují základní pilíř ekonomiky a působí jako hybná síla 

ekonomického rozvoje společnosti. Jsou zdrojem inovací a poskytovatelem pracovních míst. 

Budu se zabývat právními formami podnikání, výhodami a nevýhodami, které z toho plynou. 

Jejich výběrem, na co bychom se měli zaměřit, pokud hodláme začít samostatně podnikat, 

které faktory ovlivňují tento výběr a mnoho dalších. Také jsem se snažila upozornit na 

všeobecné charakteristiky, které má mnoho podnikatelů společných, jedná se například o 

společné vlastnosti, iniciativu, zodpovědnost, postoj k riziku. Konkrétněji se jimi budu 

zabývat v osobních charakteristikách a faktorech úspěchu podnikání. 

 Součástí každého podnikání je riziko. Jako riziko chápeme jakoukoliv odchylku od 

plánovaných výsledků. Riziko sebou nese každá činnost vykonávána vlastním jménem na 

vlastní zodpovědnost. Ovšem ne každé riziko můžeme sami ovlivnit, některá rizika můžeme 

eliminovat, u jiných alespoň snížit jejich následky. I tímto tématem se ve své práci zabývám. 

 Do větší hloubky se ve své bakalářské práci zaměřuji na konkrétní formy podnikání, 

na podnikání jako živnostník a podnikání jako společnost s ručením omezeným. Tyto dvě 

formy patří mezi nejrozšířenější v České republice. Každý z těchto druhů podnikání má své 

výhody a nevýhody, zde zmíním jen ty nejzákladnější jako je nutný základní kapitál u 

společnosti s ručením omezeným, nebo ručení celým svým majetkem u živnostníka. Zahájení 

podnikání ať už jako živnostník nebo společnost s ručením omezeným konkrétněji rozeberu 

ve své práci. Dále se budu zabývat vznikem samotné společnosti, podmínkami, které musí 

splňovat a také jejich správními orgány. U založení živnosti popíši, co je to živnost, kde se 

může stát živnostníkem a jak můžeme živnosti dělit. 

 Jak už jsem výše uvedla, téma zahájení vlastního podnikání jsem si vybrala i z důvodu 

možnosti, že bych sama v budoucnu začala podnikat. Praktickou část jsem tedy zaměřila na 
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založení prozatím fiktivní jazykové školy, kterou jsem pojmenovala „Schola LINGUIS“. 

Provozování výuky cizích jazyků spadá do kategorie vymezené zákonem: „VÝROBA, 

OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENKÉHO ZÁKONA“ 

Řadí se mezi živnosti ohlašovací, konktrétně spadá do živnosti volné dle přílohy č. 4 k zákonu 

č. 455/1991 Sb., obor podnikání „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, 

včetně lektorské činnosti”, což mi ulehčí částečně práci, protože zde nejsou žádné zvláštní 

podmínky, které by musely být splněny.   

Zaměřím se na analýzu teoretických podkladů vybraných forem podnikání, poté jejich 

srovnání a využiji zde syntézu uvedeného. Důkladně zde zdokumentuji náležitosti založení 

firmy, popíšu výchozí finanční situaci a důsledně zpracuji podnikatelský plán. 

V podnikatelském plánu se budu zaobírat nejen samotným popisem služby, ale i konkurencí, 

marketingem, budoucími zákazníky, vlastním okolím firmy. Mimo jiné i marketingovým 

mixem. Na základě tohoto budu budovat svůj podnik. V závěru praktické části vyhodnotím 

všechny poznatky, klady a zápory těchto forem a doporučím konečnou formu podnikání. 
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2. Teoretická východiska zkoumané a dále v praxi uplatňované 

problematiky 

2.1 Podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost 

2.1.1 Podnikání a rozhodování o formě podnikání 
Existuje řada přesných definicí podnikání v různých oblastech společenských věd.  

Dále uvedu pojetí, která jsou podle mě nejpřesnější. Albert Shapero v publikaci 

„Entrepreneurship and Economic Development“ tvrdí: „Téměř všechny definice podnikání se 

shodují v tom, že jde o druh jednání, který zahrnuje:  

1. Chopení se iniciativy,  

2. Organizování a reorganizování sociálně-ekonomických mechanismů za účelem přeměny 

zdrojů a situací v praktický výsledek,  

3. Zakalkulování rizika neúspěchu.“  

Je to činnost občana staršího 18 let za účelem samostatného a nezávislého výdělku na své 

jméno a svůj účet.   

Z pohledu ekonomického je podnikání činnost, při které do procesu zapojíme 

ekonomické zdroje a jiné aktivity tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota.
1
 Podle Israela 

Kirznera je podnikatel spekulant, který je schopen identifikovat nabídku a poptávku a tuto 

informaci nadále využít jako příležitost za dosažením zisku. „Journal of Small Business 

Management“ charakterizuje podnikatele jako osoby, které profitují na základě iniciativy a 

riskování.
2
  

  V pojetí psychologickém je tento pojem vysvětlován jako činnost, která je motivovaná 

našimi potřebami. Potřebou něco získat, něco si vyzkoušet, získat, něco si splnit. Stát se 

nezávislým, být tím, kdo rozhoduje a ne tím, kdo tyto rozkazy pouze přijímá. V podstatě se 

jedná o individuální potřeby každého jedince, který se chce stát nezávislým na jiných.  

Asi nejznámější definicí podnikání je právnické pojetí. Podnikáním se rozumí 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku.
3
  

                                                 
1
 VEBER, J.; SRPOVÁ, J. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada Pubishing a.s., 2008. 

320 s. ISBN 978-80-247-2409-6 
2
 STAŃKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. Vydání, Praha: C. H. Beck, 2007. 199 s. 

ISBN 978-80-7179-926-9 
3
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění, §2, odstavec 1 
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Podnikání je dynamický proces vytváření přírůstkového bohatství. Toto bohatství 

vytvářejí jednotlivci. Tito jednotlivci přejímají hlavní rizika z hlediska kapitálu, času, anebo 

kariéry, nebo poskytují hodnotu za nějaké zboží či služby.  

Podnikání můžeme pojmout jako činnost, metodu nebo hodnotu, charakteristiku člověka. 

 Podnikání jako proces (činnost) 

- Jehož smyslem je vytvoření něčeho navíc, nové hodnoty, která může mít finanční 

nebo nefinanční formu. 

 Podnikání jako přístup (metoda) 

- Kdy podnikavost má charakter kompetence, tak jak ji charakterizoval Armstrong
4
, 

tj. způsob nebo dimenze nebo chování člověka. Podnikavý přístup má tyto znaky:  

- zájem a snaha vytvořit něco navíc (přidanou hodnotu) 

            - samostatné nalézání příležitostí k realizaci tohoto cíle 

            - vkládání a účinné využívání vlastních zdrojů, svého času a jména 

            - dobrovolné přebírání vlastní odpovědnosti, nesení přiměřeného rizika 

            - sklízení pozitivních výsledků jako poslední v řadě zainteresovaných 

Podnikavost je významným hybatelem ekonomického a sociálního rozvoje.
5
 

 Podnikání jako hodnotová orientace 

- Symbolicky bývá označován jako „podnikatelský duch“. Má představovat typické 

charakteristiky, strukturu hodnot a postojů, která má společenský a individuální 

rozměr. 

 

Ale ne všechny činnosti spadají pod podnikání. Podle § 7 zákona o daních z příjmů příjmy z 

podnikání jsou: 

 příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, 

 příjmy ze živnosti, 

 příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů, 

 podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní 

společnosti na zisku. 

Podnikatelem nejsme, jestliže máme jen: 

                                                 
4
 ARMSTRONG,M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2. 

5
 SRPKOVÁ,J. a Václav ŘEHOŘ a kolektiv. Základy podnikání. Autorem kapitoly: doc. PhDr. Josef 

Jünger, CSc., Grada Publishing, a.s., 2010. 432 S. ISBN 978-80-247-3339-5 

 

http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php
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 příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z 

vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem 

(autorské honoráře), 

 příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle 

zvláštních předpisů (hudebníci, herci a jiné), 

 příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele 

kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle 

zvláštních právních předpisů, 

 příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti předběžného 

správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou 

živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu. 

Předtím než založíme samotný podnik, musíme se rozhodnout formu podnikání, jestli 

budeme podnikat jako fyzická osoba nebo právnická osoba a dále jaký druh společnosti to 

bude. Bude to společnost osobní nebo majetková? Ptáme se: Máme k dispozici základní 

kapitál, předpoklady k podnikání, požadované vzdělání nebo praxi? Schéma výběru formy 

podnikání (viz. obr. 1) 

 
Obrázek 1; zdroj: HOLEC FRANTIŠEK, publikováno dne 22.9. 2006, Integrace a přerušení podnikání. 

Dostupné z: http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1273 

 

Jedná se především o ručení za závazky, rozhodovací pravomoci, vlastnictví majetku, způsob 

zdanění a nakládání s hospodářským výsledkem a způsob vedení účetnictví.  

Ručit za závazky je možné veškerým majetkem, pokud nedojde k omezení společného jmění 

manželů, veškerým majetkem manželů ve společném jmění. Druhou možností je, že za 

závazky ručí obchodní společnost celým svým majetkem, takže vlastníci de facto ručí do výše 

nesplacených vkladů. 

http://www.jakpodnikat.cz/autorske-honorare-zdaneni.php
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Celým svým majetkem ručí: 

 fyzická osoba podnikatel,  

 společníci veřejné obchodní společnosti a 

 komplementáři komanditní společnosti.  

Do výše nesplacených vkladů ručí: 

 komanditisté komanditní společnosti a 

 společníci společnosti s ručením omezeným.  

 

Rozhodovací pravomoci: 

 Fyzická osoba podnikatel rozhoduje zcela samostatně.  

 Ve veřejné obchodní společnosti jsou k obchodnímu vedení oprávněni všichni 

společníci podle dohodnutých zásad.  

 V komanditní společnosti jsou k obchodnímu vedení oprávněni pouze komplementáři, 

o podstatných záležitostech rozhodují všichni společníci. 

 Ve společnosti s ručením omezeným přísluší obchodní vedení jednatelům, o 

podstatných záležitostech rozhodují všichni společníci.  

 V akciové společnosti je statutárním orgánem představenstvo, o některých otázkách se 

rozhoduje na valné hromadě.  

Vlastnictví majetku 

Věci a práva zahrnuté v obchodním majetku právnické osoby jsou jejím vlastnictvím. 

Věci a práva zahrnuté v obchodním majetku podnikatele, fyzické osoby jsou v jeho 

vlastnictví, mohou být také součástí společného jmění manželů, pokud nedošlo k jeho úpravě. 

 

Způsob zdanění a nakládání se ziskem 

Dani z příjmů fyzických osob podléhá: 

 zisk podnikatele - fyzické osoby,  

 zisk společníků veřejné obchodní společnosti a  

 zisk komplementářů komanditní společnosti.  

Dani z příjmů právnických osob podléhá: 

 část zisku komanditní společnosti připadající na komanditisty, 

 zisk společnosti s ručením omezeným a 

 akciové společnosti. 
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2.1.2 Podnikatel a faktory úspěchu 

Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která je samostatně výdělečně činná. 

Podnikatel podle českého práva je definován v obchodním zákoníku. Podnikatel provozuje 

podnikatelskou činnost a nese veškerá rizika spojená s podnikáním.  Je jím fyzická nebo 

právnická osoba, tuzemská nebo zahraniční, která splňuje tyto podmínky: 

 je zapsána do obchodního rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 

předpisů (např. lékař se soukromou praxí, advokát, daňový poradce) nebo osoba, která 

provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštních předpisů.
6
 

Podnikatelem se v České republice může stát pouze osoba starší 18 let, trestně 

bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. Tedy platného obchodního zákoníku je 

podnikatelem jak fyzická, tak právnická osoba. Tudíž jí může být též veřejná obchodní 

společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a další. 

Ne každý z nás se může stát podnikatelem. Základní rozdíl mezi podnikatelem a 

zaměstnancem je v podnikavosti. Podnikavost je dispozice, potenciál, dovednost podnikat. 

Důvody proč začít podnikat jsou různé. Z osoby v závislé činnosti se stává osobou 

samostatnou, nezávislou na jiných. 

Postoj člověka k podnikání se sám o sobě naučit nedá. Naše názory, postoje 

k událostem okolo nás, důvěra v naše vlastní schopnosti si každý z nás utváří na základě již 

dřívějších zkušeností. Totéž ale neplatí pro činnosti, které v podnikání probíhají. Můžeme se 

naučit postupy, metody, principy jak věci fungují a jak je uvést do praxe (viz. obr. 2.17). 

Giessen - Amsterdam Model of small business owners´ success“ je jedním z těchto 

přístupů. Podle zjištění je úspěch podniku přímo ovlivněn pouze podnikatelem přijatými 

strategiemi, některé působí vliv osobnosti podnikatele, jeho zkušeností, znalostí a dovedností 

a vnějšího okolí firmy.
7
 Analyzují oblast psychologických přístupů k podnikání a docházejí 

ke zjištěním, z nichž nejdůležitější uvádí:  

 existuje empirická podpora tvrzení, že podnikatelé mají vyšší výkonovou motivaci než 

zbytek populace,  

                                                 
6
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní zákoník [online]. Dostupné z: 

business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak 
7
 LUKEŠ, M. a Jitka LUKEŠOVÁ a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací,  autoři 

kapitoly: Martin Lukeš a Jakub Černický. Osobní faktory úspěchu v podnikání. 2005, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, katedra psychologie a sociologie řízení 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba_samostatn%C4%9B_v%C3%BDd%C4%9Ble%C4%8Dn%C4%9B_%C4%8Dinn%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_z%C3%A1kon%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C3%AD_rejst%C5%99%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Da%C5%88ov%C3%BD_poradce&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD
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 pozitivní vztah mezi vnitřním těžištěm kontroly a podnikáním,  

 příliš velký risk je spojen s neúspěchem podnikání, 

 vztah mezi osobnostními rysy a úspěchem je zprostředkován odbornými 

kompetencemi, obchodní strategií a růstovou motivací  

 

S tím, aby se stal podnikatel úspěšným, se nepojí určité vlastnosti, které by podnikatel 

měl mít. Přesto, některé vlastnosti jsou pro podnikatele typické. Jedná se například o osobní 

zaujetí na podnikání, schopnost správně ohodnotit situace, správně se rozhodnout, najít místo 

uplatnění na trhu (viz. obr. 2.18). 

1. Osobní iniciativa, jak tvrdí Frese (1995, s.48) je „syndrom chování charakterizovaný 

následujícími aspekty: redefinice úkolu v širším smyslu, integrace informací a prognóza, 

převedení plánů do jednání a aktivní vyhledávání zpětné vazby“. 

2. Kognitivní schopnosti ohodnotit informace nezbytné pro identifikaci podnikatelské 

příležitosti. Tedy najít a uchopit příležitost na trhu a využít ji ve svůj prospěch. 

3. Sebeúčinnost vyjádřil Bandura (2002, s. 1) jako „míru optimistického sebepojetí, účinnosti 

vlastního působení a vnímané schopnosti zvládat problémy. Vztahuje se k přesvědčení 

jedince, že může úspěšně realizovat chování, které je vyžadováno, aby bylo dosaženo určitých 

výstupů.“ Vnímání této vlastní efektivity ovlivňuje to, jaké cíle si lidé před sebe kladou a jaká 

rizika jsou schopni přijmout. Čím větší je důvěra ve vlastní způsobilost (vnímaná vlastní 

efektivita), tím vyšší cíle si před sebe staví a tím silněji a vytrvaleji za nimi jdou. 

4. Lidé s větší tolerancí nejednoznačnosti, vysokou potřebou výkonu a vnitřním umístěním 

kontroly pravděpodobněji využijí příležitosti, protože to vyžaduje lidi, kteří jednají, i když 

čelí skepticismu druhých. 

Individuální rozdíly v ochotě nést riziko ovlivňují rozhodnutí využít podnikatelskou 

příležitost. Lidé, kteří využívají příležitosti, formují informace pozitivněji a vztahují se k 

tomuto pozitivnímu vnímání, vidí své šance na úspěch často jako vyšší, než ve skutečnosti 

jsou. 

V roce 1979 Archie B. Carroll navrhl definici společenské odpovědnosti firem, jež se 

soustředila na 4 základní oblasti: ekonomickou odpovědnost, zákonnou odpovědnost, etickou 

odpovědnost a odpovědnost dobrovolnou, kterou později přejmenoval na odpovědnost 

filantropickou.
8
 

                                                 
8
 LUKEŠ, M. a Jitka LUKEŠOVÁ  a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací,  autoři 

kapitoly: Martin Lukeš a Jakub Černický. Osobní faktory úspěchu v podnikání. 2005, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, katedra psychologie a sociologie řízení 
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Dle vyhodnocení odpovědí českých expertů, kteří odpovídali na dvě otevřené 

otázky: „Co jsou hlavní charakteristiky osob řídících zavedené MSP, které jsou spojené 

s úspěchem podnikání?“ a „Co jsou hlavní charakteristiky osob řídících zavedené MSP, které 

jsou spojené s krachem podnikání?“ došlo k těmto zjištěním
9
: 

Na otázku po charakteristikách osob řídících zavedené MSP, které jsou spojené s úspěchem 

podnikání, odpovědělo 63 expertů, kteří poskytli celkem 314 odpovědí. Jejich odpovědi byly 

vyhodnoceny za pomoci systému kategorií, jehož hlavními kategoriemi byly (více viz obr.4): 

1. podnikatelské kompetence: cílevědomost (5%), mít vizi (4%), 

motivace a angažovanost (4%), flexibilita a adaptabilita (4%), přijímání rizika (3%) a 

networking (3%). Dalšími odpověďmi byli intuice, zodpovědnost, podnikavost a dobré 

nápady, otevřenost, nezávislost a sebedůvěra. 

2. sociální a manažerské dovednosti (nejčastěji zmíněné byly komunikační dovednosti (8%), 

vedení (5%) a motivování (4%), 

3. osobnostní charakteristiky (osobnostní vlastnosti, schopnosti a styly chování), 

4. znalosti a zkušenosti, 

5. etické jednání (viz. obr. 2.19). 

 

2.1.3 Podnikatelské riziko 

Podnikatelské riziko můžeme charakterizovat jako nebezpečí, že se dosažené výsledky 

budou odchylovat od předpokládaných výsledků. Někdy se riziko úzce chápe jako možnost 

vzniku ztrát, především účetních. 

V oblasti podnikání, založení nového podniku existuje mnoho možností, kde problémy 

můžou nastat, například při zavádění nových technologií, v souvislosti s podnikovým 

výzkumem a vývojem. Většinou jde o aplikovaný výzkum respektive základní výzkum. Tj. 

něco zkoumáme a pak nemáme požadovaný efekt, i když jsme vynaložili miliony. 

I podnikatele může zařadit do skupin podle jejich přístupu k riziku. Můžeme je dělit na 

základě rizika jako podnikatele se sklonem k riziku podle inovativnosti a schopnosti nesení 

rizika (viz. tab.2.1). 

                                                 
9
 LUKEŠ, M. a Jitka LUKEŠOVÁ a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací,  autoři 

kapitoly: Martin Lukeš a Jakub Černický. Osobní faktory úspěchu v podnikání. 2005, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, katedra psychologie a sociologie řízení 
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Tabulka 2.1; zdroj: STAŃKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007. 

199 s. ISBN 978-80-7179-926-9 

 

Podnikatel typu hráč je zde popisován jako podnikatel s nízkým stupněm 

inovativnosti, ale s vysokým stupněm nést riziko. Konsolidátor je naopak typ podnikatele, 

které nenese vysoký stupeň rizika a inovativnost je také nízká. Je to přístup opatrného 

podnikatele, neriskuje. Snílkové stále inovují, snaží se něco vylepšit a přitom nést nízké 

riziko, v reálu ale tato kombinace nebývá moc úspěšná. Inovovat, ale nenést riziko nedovolí 

podnikateli jeho vize zrealizovat. Poslední typ podnikatele je označen jako podnikatel. Je pro 

něj typické nést riziko, inovovat
10

. 

 

Rizika v podniku vznikají z mnoha důvodů. Můžeme rizika rozdělit podle závislosti na 

příčinách, které je vyvolaly: 

 Vnější příčiny vyvolávající objektivní rizika (nezávislé na činnosti podnikatelského 

subjektu): 

 Přírodní – živelné pohromy, 

 Ekonomické – změna devizových kurzů, inflace, cel, daní, 

 Institucionální – státní zásahy, zásahy ze stran obcí, kulturních a jiných 

institucí, 

 Politické – změna státního zřízení, vlády, 

 Sociálně patologické – podvody, teroristické akce, loupeže. 

 Vnitřní příčiny vyvolávající subjektivní rizika (závislé na podnikatelské činnosti): 

 Manažerské – vyvolané činností managementu nebo vlastníků, 

 Provozní – zavinění haváriemi, znehodnocením zásob, 

 Investiční – vyvolané alokací peněz do majetku, 

 Inovační – vznikají zaváděním nových výrobků (inovovaných), 

 Finanční – vlastní a cizí insolvence, 

                                                 
10

 STAŃKOVÁ, A. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007. 199 s. 

ISBN 978-80-7179-926-9 
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 Obchodní – vznikají z kolísání objemu prodeje, výše cen, 

Také můžeme riziko dělit na riziko systematické a nesystematické. Riziko 

systematické nastává v důsledku změn v celé ekonomice a nedá se ovlivnit. Riziko 

nesystematické je typické pro jednotlivé obory podnikání a odvětví a na rozdíl od 

systematického rizika se dá ovlivnit.  

Rizika můžeme také rozlišovat podle hlediska měřitelnosti na: 

 Riziko měřitelné (riziko) – v případech, kde se možnost odchylek dá statisticky zkoumat a 

odhadovat s určitou pravděpodobností, známe statistické pravděpodobnosti, 

 Riziko neměřitelné (nejistota) – odchylky se vyskytují jen ojediněle. 

 

Strategie práce s riziky: 

a) ofenzivní – odstraňování příčin rizika, eliminace rizika, 

b) defenzivní – snížení negativních následků. 

Postoje k riziku: 

a) Averze (nechuť) k riziku – podnikatel se snaží riskantnějším akcím vyhnout a vyhledává 

spíše akce a projekty bez rizika nebo jen s malým rizikem, 

b) Sklon k riziku – podnikatel vyhledává riskantnější projekty s větší nadějí na vyšší efekty, 

ale také s vyšším nebezpečím špatných výsledků, 

c) Neutrální postoj – podnikatelova averze a sklon k riziku jsou v rovnováze. 

Riziková politika se používá k zamezení negativního působení rizik. Je založená na 

identifikaci příčin vzniku rizik, v měření jejich stupně a v ochraně proti nim. Ochranou proti 

rizikům rozumíme možnosti, jak těmto rizikům zabránit, nebo snížit jejich dopad na podnik. 

Patří zde: 

 Prosté omezení rizika - podnik si stanoví určité hranice, ve kterých je ochoten danou 

míru rizika ještě podstupovat tzv. meze rizika.  

 Diverzifikace (rozložení) rizika - rozložení rizika mezi více projektů nebo osob. Jedná 

se např. o zvolení více odběratelů nebo dodavatelů a nebýt odkázán pouze na 

jednoho, diverzifikace. Rozlišujeme diverzifikaci vertikální a horizontální. Pod 

pojmem vertikální integrace rozumíme rozšiřování výrobního programu o 

předcházející nebo následující stupně. Takto snížíme naši závislost na dodavatelích a 

snižuje riziko spojené s nedostupností surovin či komponentů, také chrání před 

nepříznivými cenami. Horizontální diverzifikace znamená rozšiřování výrobního 
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programu. Diverzifikace je ochrana proti riziku, která nás učí nespoléhat pouze na 

jeden velký projekt nebo osobu, čím širší bude mít podnik záběr, tím je menší 

pravděpodobnost, že by se podnik dostal do potíží. 

 Volba právní formy podniku- podnikatel si zvolí právní formu podnikání, která je pro 

něj nejvýhodnější, např. podnikatelé, kteří založili v.o.s. ručí za závazky své 

společnosti společně a nerozdílně do výše celého svého majetku, naproti tomu 

podnikatelé, kteří založili s.r.o., ručí za závazky společnosti pouze do výše 

nesplaceného vkladu společnosti a to nejen svého vkladu, ale všech společníků, čímž 

omezí riziko v případě zániku nebo problémech podniku a neohrozí veškerý svůj 

majetek. Není ovšem rozdíl pouze v ručení za závazky, ale také v rozhodovacích 

pravomocích, velikosti základního kapitálu a jiné. 

 Transfer (přenesení) rizika - jedná se o přenesení rizika na jiné subjekty, např. 

zafixování cen produktů smlouvou- pro odběratele (odběratel od společnosti musí 

výrobek odkupovat za smlouvou stanovenou cenu i v případě, že se cena produktu, 

vlivem nečekaných událostí na trhu, sníží).  

 Pojištění - přenesení rizika za úplatu.  

 Rozdělení projektu na etapy - rozdělením projektu na menší části se usnadní kontrola 

projektu a tím i zjišťování případných rizik, problémů v dílčích oblastech projektu.  

 Tvoření rezerv - vytvoření rezerv pro nečekané události, např. rezerva určená na 

opravy strojů.
11

 

 

2.2 Malý a střední podnik (MSP) 

Samotná definice malých a středních podniků z doporučení Evropské komise vychází ze čtyř 

kritérií, kterými jsou: 

 Stanovený maximální počet zaměstnanců podniku.  

 Velikost obratu podniku.  

 Alternativně se použije výše aktiv podniku, pokud jde o podnikatele vedoucího 

daňovou evidenci. 

 Nezávislost (žádná jiná osoba nebo více osob společně, které nejsou malým a středním 

podnikatelem, nemají alespoň 25 % podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho 

hlasovacích právech) 

                                                 
11

 BOROVCOVÁ, M. přednáška: finanční řízení a rozhodování, Ostrava, VŠB - Ekf 
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Na základě těchto kritérií (viz. obr. 2.2, 2.3) se rozhodne, do jaké skupiny podniků 

patří, zda se jedná o malý podnik, střední podnik nebo mikropodnik. 

 

Obrázek 2.2; Nová definice malých a středních podniků: uživatelská příručka. 2005 ISBN92-894-7917-5; zdroj: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf 

 

 

Středným podnikem je takový podnik, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a 

jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů Euro, respektive bilanční suma jeho roční rozvahy 

nepřesahuje částku 43 milionů Euro. 

 Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 osob a jehož roční obrat, 

resp. bilanční suma jeho roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů Euro. 

           Mikropodnikem (drobným podnikem) rozumíme podnik, který zaměstnává méně než 

10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesáhla 2 miliony Eur.
12

 

                                                 
12

 Czechinvest, dle § 2 odst. 1) zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání 
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Obrázek 2.3; Nová definice malých a středních podniků: uživatelská příručka. 2005 ISBN92-894-7917-5; zdroj: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_cs.pdf 

 

Nezávislost znamená, že podnik nemůže být považován za malý nebo střední, jestliže 

je 25% nebo více procent kapitálu nebo hlasovacích práv přímo nebo nepřímo ovládáno 

subjektem, který nesplňuje definici malého nebo středního podniku. 

Evropské malé a střední podniky představují: 

 99,8 % všech evropských podniků, 

 67,1 % pracovních míst v soukromém sektoru, 

 více než 80 % zaměstnanosti v některých průmyslových odvětvích, například 

v kovovýrobě, stavebnictví a nábytkářství.
13

 

Členění podniků podle statistického úřadu Evropské unie dělí podniky do 3 různých 

skupin podle počtu zaměstnanců. Malé podniky mají méně než 20 zaměstnanců, střední do 

100 zaměstnanců a 100 a více zaměstnanců jako podniky velké. 

 

2.2.1 Význam malých a středních firem 
Ekonomické teorie doporučovaly až do 70. let vytváření velkých výrobních jednotek 

v zájmu snížení nákladů. Velikost podniků je různá a závisí na mnoha faktorech. Teprve 

později se ukázalo, že je nutné vytvářet podněty pro podporu inovací v hospodářství 

zakládáním nových podniků. 

                                                 
13

 Eurostat, klíčové ukazatele pro podniky v nefinančních sektorech hospodářství [online], EU-27, 

2005. Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    
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Malé a střední podniky představují základní pilíř ekonomiky a působí jako hybná síla 

ekonomického rozvoje společnosti. V posledních dvou desetiletích se zvyšuje jejich počet a 

současně sílí jejich vliv nejenom na podnikatelské prostředí, ale i prostředí sociální, kde 

působí jako prvek posilování sociální stability. Ve struktuře podniků působících ve světě tvoří 

tyto podniky většinu (viz. obr. 2.20). 

  Podle Celoevropského sdružení malých a středních podniků (UEAPME): v Evropě 

působí 99,8 % malých a středních podniků, jenž mají stejný obrat jako zbývající 0,2 %, které 

tvoří velké podniky. Pro MSP pracuje 60 % zaměstnanců (viz. obr. 2.21, 2.22). Tyto podniky 

uskuteční zhruba 40 % exportu a produkují asi 50 % HDP unie. 

Malé podniky ve vyspělých zemích světa zaměstnávají mezi 50 až 70% pracovníků 

soukromé sféry.  V České republice se podílejí na více než 61% na celkové zaměstnanosti a 

téměř 53% na účetní přidané hodnotě. Opačným pohledem je ale také vysoké procentu zániku 

těchto podniků v prvních pěti letech podnikání. Jedná se až o 60% podniků, které v důsledku 

nezkušeného vedení, finanční stability, nedostatku kapitálu je pro tyto společnosti jejich 

zdrojem zániku.
14

 

Dnes MSP ve většině zemí mají důležité postavení v hospodářském růstu a vytvářejí 

převážnou část pracovních míst. Dále jsou důležitým zdrojem pro rozvoj společnosti. MSP 

jsou díky tlakům trhu více flexibilní, a tak získávají výhody proti velkým podnikům.  

 

Hlavní funkce MSP: 

1. Konkurenční prvek – MSP zajišťují na trhu konkurenci jak velkým podnikům, tak mezi 

sebou navzájem. Větší konkurencí dochází k zlepšování služeb zákazníkům a optimalizaci 

cen. Aby MSP na trhu uspěly, musí být flexibilní. Tato flexibilita vede ke zrychlení 

inovačního cyklu výrobku. 

2. Absorbátor pracovních sil – Vznik MSP na sebe váže nová pracovní místa, tím dochází ke 

snížení míry nezaměstnanosti.   

3. Zdroj inovací – MSP z důvodů, aby se na trhu udržely, musí zajišťovat více inovací. 

Výzkumní pracovníci musí být univerzálnější a musí hledat nová originální řešení. 

 

                                                 
14 VYTÁSKOVÁ, Lucie. Podpora malého a středního podnikání v ČR, Brno, 2006. Diplomová  

      práce, Masarykova univerzita 
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2.2.2 Podpora MSP 
Programy zaměřené na podporu malých a středních podniků jsou poskytovány 

prostřednictvím programů schválených vládou České republiky. Pravidla jejich poskytování 

jsou uzákoněna. Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů a zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších 

předpisů. Ovšem nejen tyto zákony je ovlivňují, také předpisy a nařízení Komise na ně mají 

určitý vliv. 

Je zde podrobně definováno, kdo je malým a středním podnikatelem, na co může být 

získaná podpora nadále použita, jakou formu tato podpora bude mít, dále obsah programů pro 

které je tato podpora poskytována, náležitá kontrola na co a jak byla tato podpora využita. 

Velká míra prostředků plyne z Evropské unie. Pro období 2007 až 2013 může Česká 

republika získat z fondů EU až 26,69 mld. EUR. EU financuje maximálně 85% způsobilých 

výdajů, tedy k této sumě se musí připočíst ještě 135 mld. Kč, které musíme zaplatit jako stát. 

Operační program Podnikání a inovace 2007 - 2013 (OPPI) je zaměřen na zvýšení 

konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky 

a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací. 

Investiční podpory v oblasti technologických center a center strategických služeb se 

řídí Rámcovým programem pro podporu technologických center a center strategických 

služeb. Od července 2008 došlo k zastavení tohoto Programu. Po tomto datu nemohla 

Agentura CzechInvest přijímat nové žádosti. Vyplácení podpory ve formě dotací na již 

schválené projekty zastaveno nebylo a bude pokračovat i v nadcházejících letech.
15

 

V roce 2010 pokračovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu v podpoře projektů 

průmyslového výzkumu a vývoje formou dotací ze státního rozpočtu v rámci následujících 

programů: 

 TANDEM (2004 – 2010) - resortní program orientovaný na výzkum, jehož výsledky 

budou využity v nových výrobcích, technologiích a službách; 

 IMPULS (2004 – 2010) - resortní program orientovaný na výzkum a vývoj nových 

materiálů, průmyslových výrobků, výrobních technologií, informačních a řídicích 

produktů a technologií; 

 TRVALÁ PROSPERITA (2006 – 2011) - tématický program, který je součástí 

Národního programu výzkumu. 

 TIP (2009 – 2017) – resortní program zajišťující výzkum a vývoj pro racionální 

průmyslovou výrobu budoucnosti, za účelem posílení produkce v České republice 

                                                 
15

 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpráva o MSP doc.2010; dostupné z:   

    http://www.mpo.cz/dokument90013.html    

http://www.mpo.cz/dokument90013.html
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a následně i v Evropské unii, k zajištění udržitelného rozvoje ve všech dimenzích, tj. 

ekonomické, sociální a enviromentální k zajištění plynulé a trvalé tvorby poznatků 

výzkumu a vývoje pro průmyslovou výrobu a k zajištění jejich rychlého a efektivního 

využívání. 

V současnosti existuje mnoho dalších podporných programů jako například Program 

EUROSTARS, GESHER, EUREKA. Tyto programy jsou podporovány Ministerstvem 

školstvím mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zemědělství podporuje Program rozvoje 

venkova ČR.
16

 

 

2.2.3 Statistika živnostenského podnikání 

V České republice bylo k 31. prosinci 2010 evidováno celkem 3 009 443 

živnostenských oprávnění, což oproti roku 2009 představuje nárůst o 110 617 živnostenských 

oprávnění, tj. o 3,82 %. Živnostenské oprávnění získalo k 31. prosinci 2010 celkem 2 233 474 

podnikatelů, z toho bylo 324 549 právnických osob a 1 908 925 fyzických osob. Oproti roku 

2009 se celkový počet podnikatelů s živnostenským oprávněním zvýšil o 59 859, tj. o 2,75 

%.
17

 

Celkový počet zaměstnanců malých a středních podniků se v roce 2010 snížil oproti 

roku 2009 o 39 tis. (o 2,09 %) na celkových 1 827 tis. zaměstnanců. Podíl zaměstnanců 

malých a střeních podniků na celkovém počtu zaměstnanců podnikatelské sféry v ČR 

se přesto v roce 2010 zvýšil o 0,06 procentního bodu a činil tak 60,88 %.   

České republice patří vůbec nejhorší postavení v celé Evropské unii s 17 % podílem 

malých a středních podniků na veřejných zakázkách. Z tohoto čísla představují 7 % malé 

podniky a 10 % středně velké podniky (viz. obr. 2.23).    

Mezi hlavní výhody malých a středních podniků patří flexibilita firmy, schopnost 

rychle se přizpůsobit na požadavky a výkyvy trhu, jednodušší organizační struktura, osobní 

vztah k zaměstnancům, schopnost vytvářet nové pracovní příležitosti při relativně nízkých 

kapitálových nákladech. 

K nevýhodám v tomto druhu podnikání patří řada omezení, s kterými se musí potýkat. 

Patří mezi ně negativní společenské vnímání podnikatelů, horší přístup ke kapitálu, 

vzdělávání v oblasti podnikání, omezené inovační kapacity a nízké výdaje zaměřené na vědu 

                                                 
16

 STAŃKOVÁ, A.  Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007. 199 s. 

ISBN 978-80-7179-926-9 
17

 Eurostat, klíčové ukazatele pro podniky v nefinančních sektorech hospodářství [online], EU-27, 

2005. Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    
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a výzkum nebo také nadměrná byrokratická zátěž spojená s administrativou. Pro malé a 

střední podniky je daleko obtížnější získat kapitál pro další financování společnosti než 

získání kapitálu pro větší společnosti. Malé společnosti jsou nejcitlivější na změny 

v podnikatelském prostředí, mají omezený přístup k veřejným zakázkám, například jsou 

vyloučeny ze zakázek, kde je potřebný velký kapitál, jelikož jejich zdroje jsou omezené. 

Dalším omezením může být i nižší schopnost inovace, tyto společnosti si nemůžou dovolit 

běžně zaměstnávat špičkové experty, vědce. Často jsou pod vlivem velkých společností, jsou 

na nich závislé nebo ohroženy jejich cenami. 

K hlavním důvodům zániku malých a středních podniků patří: podkapitalizace, špatný 

peněžní tok, nedostatečné plánování, chybějící konkurenční výhoda, nedostatečný marketing, 

snaha vědět o všem a dělat si všechno sám nebo nekontrolovatelný růst.
18

 

 Podkapitalizace – podceňování množství kapitálu, které je potřebné nejen pro chod 

podniku, ale i při zajištění dobré výchozí pozice na trhu, 

 Špatný peněžní tok – příjmy musí být vyšší než výdaje, 

 Nedostatečné plánování – je důležité sestavení realistického podnikatelského plánu, 

 Chybějící konkurenční výhoda – je nutné společnost odlišit, nabízet něco jiného než 

konkurence, 

 Nedostatečný marketing – určit, kdo bude naším zákazníkem, 

 Snaha vědět o všem a udělat sám – specializované činnosti nejlépe vykonají experti a 

specialisté, 

 Nekontrolovatelný růst – roste-li podnik příliš rychle, může narazit na řadu problému, 

například nestačit pokrýt poptávku, mít nedostatek likvidních prostředků. 

 

Mike Pasanen (2003, s. 40) ve své práci prezentuje jako faktory, které způsobují 

selhání malých a středních podniků. Mezi ně řadí: „nedostatek předchozích manažerských 

zkušeností, nedostatek předchozích zkušeností v roli podnikatele, nedostatek marketingových 

zkušeností, nedostatek plánování, nevyužívání obchodních poradců, nedostatečné financování 

nebo například přílišná závislost na jednom zákazníkovi či odběrateli.“
19

 

 

                                                 
18

 SRPKOVÁ, J. a Václav ŘEHOŘ  a kolektiv, autor kapitoly: doc.PhDr. Josef Jünger, CSc. Základy 

podnikání.  1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5    
19

 SRPKOVÁ, J. a Václav ŘEHOŘ   a kolektiv, autor kapitoly: doc.PhDr. Josef Jünger, CSc. Základy 

podnikání.  1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5  
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2.2.4 Internacionalizace malých a středních podniků 

Evropská komise se v roce 2010 zabývala problematikou internacionalizace malých 

a středních podniků v Evropě. V této souvislosti oslovila 9 480 malých a středních podniků 

z 33 zemí Evropy, z nichž 210 firem bylo z České republiky. Průzkum mezi evropskými MSP 

v oblastech zahraničního obchodu, přímých zahraničních investic a spolupráce se 

zahraničními partnery přinesl mj. následující výsledky:  

 25% MSP vyváží, z toho zhruba 50% do zemí mimo EU, 

 29% MSP dováží, z toho 50% dováží ze zemí mimo EU, 

 7% MSP spolupracuje se zahraničními partnery, 

 7% MSP je subdodavatelem zahraniční firmy, 

 7% MSP má zahraniční dodavatele, 

 2% MSP uskutečňuje přímé zahraniční investice.
20

 

Tyto výsledky pocházejí z průzkumu zpracovaného firmou EIM. Na žádost Komise proběhl 

na jaře 2009 u 9 480 MSP (210 z ČR) z 33 zemí Evropy. 

 

Nedávné studie přinesly důkazy o tom, že internacionalizované malé a střední podniky 

mají lepší výkonnost než neinternacionalizované společnosti, a prokázaly přímou vazbu mezi 

internacionalizací a konkurenceschopností. Tyto studie byly silně ovlivněné chápáním 

internacionalizace pouze jako vývozu, nicméně i jiné formy internacionalizace mohou být 

velmi cenným nástrojem pro posílení konkurenceschopnosti místního hospodářství. 

Existuje přímý vztah mezi úrovní internacionalizace a velikostí firmy. Střední firmy 

(50 - 249 zaměstnanců) mají větší tendenci k internacionalizaci než malé podniky. 

Ve vývozech je aktivních 24% drobných mikropodniků, 38% malých a 53% středních MSP, 

u dovozů 28%, resp. 39% a 55%. Tedy čím větší firma, tím větší angažovanost 

ve vývozu/dovozu.
21

 

V České republice bylo v letech 2006-2008 třicet pět procent MSP aktivních 

v zahraničních přímých investicích, technické spolupráci a/nebo spolupracovalo 

se zahraničním subdodavatelem, což je dvakrát více než průměr EU. To reflektuje otevřenost 

české ekonomiky.
22

 

                                                 
20

  Průzkum zpracovaný formou EIM na žádost Evropské komise, 2009 
21

 Podpora internacionalizace malých a středních podniků: Výběr osvědčených postupů. Lucemburk: 

Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2008 ISBN 92-79-03077-9 
22

 Eurostat, klíčové ukazatele pro podniky v nefinančních sektorech hospodářství [online], EU-27, 

2005. Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    
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V České republice se MSP podílely v roce 2010 na celkovém vývozu 51,3 %. Podíl 

MSP na celkovém dovozu v roce 2010 dosáhl 56,1 %. Vyšší podíl MSP v dovozu souvisí 

s tím, že obchodní organizace tohoto sektoru zajišťující dovozy i pro velké podniky. Pro 

vládu České republiky je podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky jednou 

z klíčových priorit hospodářské politiky a nástrojů v boji proti dopadům globální ekonomické 

krize. 

Hlavní překážky internacionalizace MSP: 

 vnitřní překážky: cena vlastních výrobků, vysoké náklady internacionalizace; 

 vnější překážky: nedostatek kapitálu, nedostatek informací, nedostatek veřejné 

podpory, administrativní zátěž spojená s dopravou. 

 

2.3 Založení živnosti a společnosti s ručením omezeným 

Dále se ve své práci zaměřím na dvě nejrozšířenější formy podnikání, na založení 

živnosti a zahájení podnikání jako společnost s ručením omezeným. Každá z těchto forem má 

své výhody a nevýhody. K některým činnostem potřebujeme k jejich provozování další 

dokumenty, zkušenosti, praxi a je s nimi spojeno více administrativy. Založení živnosti je 

jednodušší než založení společnosti s ručením omezeným a také časově méně náročné. Na 

podrobnosti zahájení podnikání jako fyzická nebo právnická osoba se zaměřím konkrétně u 

jednotlivých forem podnikání. 

2.3.1. Živnost 
Živnost je soustavná podnikatelská činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. V České republice je provozování 

živnosti upraveno  živnostenským zákonem.
23

 

Fyzická nebo právnická osoba, která chce živnost provozovat, musí získat 

živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnostenské oprávnění se od 1. 7. 2008 osvědčuje 

výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě výpisu mohou podnikatelům osvědčit 

živnostenské oprávnění i živnostenské listy a koncesní listiny, vydané před 1. 7. 2008, pokud 

jsou platné. 

Aby se jednalo o živnost, musí být zároveň naplněny tyto znaky: 

 musí se jednat o činnost soustavnou, 

                                                 
23

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; Živnostenský zákon [online]. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnik%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zisk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%BD_z%C3%A1kon
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD


25 

 

 tato činnost musí být provozována samostatně, 

 činnost musí být vykonávána podnikatelem pod vlastním jménem, 

 podnikatel vykonává danou činnost na vlastní zodpovědnost, 

 cílem této činnosti je dosažení zisku (reálně zisku být dosaženo nemusí), 

 podnikatel splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem. 

Soustavnost – činnost musí být vykonávána opakovaně a pravidelně 

Samostatnost – je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně; právnická osoba jedná 

prostřednictvím svého statutárního orgánu 

Vlastní jméno - právní úkony činí podnikatel fyzická osoba svým jménem a příjmením, 

právnická osoba pod svým názvem (obchodní firmou) 

Vlastní odpovědnost – podnikatel (fyzická/právnická osoba) nese veškeré riziko za výsledky 

své činnosti 

Dosažení zisku – činnost musí být vykonávána s úmyslem docílit zisku (nemusí však být 

dosažen) 

 

Odbornou způsobilost právnické osoby prokazují přes fyzické osoby, tzv. odpovědné 

zástupce. Rovněž fyzická osoba jako podnikatel může splnit odbornou způsobilost 

prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce, nemá-li sama potřebnou kvalifikaci. V 

tom případě ale musí být odpovědný zástupce ve smluvním vztahu k podnikateli a musí se v 

dostatečném rozsahu podílet na provozování živnosti. 

Fyzická osoba, která chce získat živnostenské oprávnění, musí splnit tyto podmínky: 

 a) všeobecné podmínky:  

o minimální věk 18 let, 

o způsobilost k právním úkonům, 

o bezúhonnost, 

 b) zvláštní podmínky:  

o odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost. 

 

Živnostenské oprávnění nepotřebujeme pro činnosti, jako jsou např.: 

 zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství, 

 činnost autorů - autorské honoráře, 

 nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 

(př. spisovatel, herec, hudebník, ...), 

http://www.jakpodnikat.cz/autorske-honorare-zdaneni.php
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 činnosti a podnikání podle zvláštních předpisů, ke kterým je většinou třeba státní 

zkouška: daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, makléři, správci konkursní 

podstaty, znalci, tlumočníci, psychoterapeuti, přírodní léčitelé a jiní.
24

 

Činnosti, ke kterým nepotřebujeme živnostenský list, uvádí § 3 živnostenského zákona a § 7 

odst. 1, 2 Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. 

Odpovědný zástupce 

V případě, kdy podnikatel sám nesplňuje všechny zvláštní požadavky pro provozování 

živnosti, umožňuje mu živnostenský zákon provozovat živnost prostřednictvím odpovědného 

zástupce. Právnická osoba sama o sobě pochopitelně nemůže splňovat tyto požadavky a proto 

i ona musí mít pro každou živnost ustanovena svého odpovědného zástupce. Odpovědný 

zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti 

a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce je k podnikateli ve 

smluvním vztahu. Dále platí, že odpovědný zástupce nesmí být členem dozorčí rady ani 

jiného kontrolního orgánu právnické osoby a nesmí být v této funkci pro více než 4 

podnikatele. 

K tomu, aby fyzická nebo právnická osoba získala živnostenský list, musí nejprve 

ohlásit živnost u místně příslušného živnostenského úřadu. Náležitosti ohlášení fyzické 

osoby: 

- Jméno, příjmení, trvalé bydliště, státní občanství (pokud živnost je provozována 

prostřednictvím odpovědného zástupce,  jsou potřebné i jeho údaje), 

- Obchodní jméno a sídlo, 

- Identifikační číslo, 

- Předmět a místo podnikání, 

- Datum zahájení činnosti, 

- Údaj, zda bude zaměstnávat zaměstnance, 

- Provozovna a doklad o vlastnickém právu nebo jiném právu k prostorám, 

- Doklady o odborné způsobilosti, odborné praxi, 

- Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší tří měsíců. 

U právnické osoby jsou potřebné tyto náležitosti ohlášení: 

- Obchodní jméno, sídlo, právní forma, statutární orgán, 

- Identifikační číslo, 

- Předmět podnikání, 

                                                 
24

 Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. 

http://www.kurzy.cz/zakony/455-1991-zivnostensky-zakon/cast-1-hlava-1/
http://www.kurzy.cz/zakony/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-7/
http://www.kurzy.cz/zakony/586-1992-zakon-o-danich-z-prijmu/paragraf-7/
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- Provozovna, 

- Doba ukončení podnikání, 

- Doklad o založení právnické osoby (např. kopie společenské smlouvy), 

- Výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, 

- Doklad o odborné způsobilosti odborného zástupce, 

- Doklad o vlastnickém právu k objektu, nebo najímací smlouva objektu, kde je 

provozována živnost, 

- Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis musí 

být notářsky ověřen. 

 

Živnostenský úřad vydá živnostenský list do 5 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno ohlášení 

živnosti a zaplacení správního poplatku, který činí u živnosti volné a vázané 1 000 Kč, 

v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem je poplatek 10 000 Kč, u živnosti 

vázané pak 2 000 Kč.
25

 

 

Obrázek 3; Postup založení živnosti; SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Grada Publishing, a.s. 4. 

aktualizované vydání; 2007. 464 s., ISBN 978-80-247-1992-4 

 

2.3.2 Druhy živností v Česku 

V České republice rozlišujeme dva základní druhy živností, živnosti ohlašovací a 

koncesované. 

                                                 
25

 SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Grada Publishing, a.s. 4. aktualizované vydání;  

2007. 464 s., ISBN 978-80-247-1992-4 
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 Ohlašovací živnosti – Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě 

ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dále se 

dělí na:  

o Řemeslné živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je 

podmínkou výuční list, nebo maturita v oboru, nebo diplom v oboru, nebo 

šestiletá praxe v oboru. Příkladem vykonávání řemeslné živnosti jsou například 

činnosti řeznictví, zednictví, klempířství a oprava karosérií, hostinská činnost, 

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 

o Vázané živnosti – Jsou to živnosti, pro jejichž získání a provozování je 

podmínkou prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha 

živnostenského zákona. Příkladem jsou masérské služby, vedení účetnictví, 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provozování autoškoly. 

o Volná živnost – Je to živnost, pro jejíž získání nepotřebuje podnikatel žádnou 

odbornou způsobilost. Tato živnost má název Výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Podnikatel si rozsah této 

živnosti vymezí tím, že si ze seznamu 80 činností vybere ty, které bude 

provozovat. Příkladem oborů je velkoobchod a maloobchod, zprostředkování 

obchodu a služeb, ubytovací služby, fotografické služby a jiné. 

 Koncesované živnosti – Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě 

správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského 

rejstříku. Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti 

(koncese) i kladné vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou 

provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová 

doprava, taxislužba. 

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná 

OSVČ je pro úřady, zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení osoba, která 

má příjem z podnikání a/nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. 

 

2.3.3 Založení živnosti fyzické osoby 

Co je a co není živností, upravuje Zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDu%C4%8Dn%C3%AD_list&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maturita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diplom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praxe
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%98eznictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zednictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Klemp%C3%AD%C5%99stv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karos%C3%A9rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A1%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mas%C3%A9rsk%C3%A9_slu%C5%BEby&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velkoobchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maloobchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zprost%C5%99edkov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obchod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%BEby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99eb
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cestovn%C3%AD_kancel%C3%A1%C5%99e&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taxislu%C5%BEba
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Aby mohla česká fyzická osoba začít provozovat živnost, musí splňovat mj. všeobecné 

a zvláštní podmínky k provozování živnosti pokud jsou nutné k vykonávání činnosti. Vše 

konktrétně rozepsané najdeme v živnostenském zákoně, kde jsou činnosti konkrétně 

specifikované. Za všeobecné podmínky považujeme ty základní, které musí být splněny a za 

zvláštní ty, které souvisí s výkonem konkrétní činnosti, může se jednat o praxi, požadované 

vzdělání a jiné.
26

 

Mezi všeobecné podmínky patří: 

 věk nad 18 let, 

 právní způsobilost, 

 bezúhonnost. 

 

Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými 

trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho 

roku, nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), 

jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, 

jako by nebyl odsouzen.  

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních 

fyzických osob doklady podle § 46 odst. 1 písm. a) nebo b). Živnostenský úřad je oprávněn si 

vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 25b). Žádost o 

vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 

elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

Zvláštní podmínky: 

Zvláštními podmínkami provozování živnosti se rozumí odborná způsobilost 

dokládaná u živností řemeslných, vázaných a koncesovaných a jiná způsobilost, dokládaná u 

koncesí. Odborná způsobilost se dokládá osvědčením o vzdělání, kvalifikaci či praxi. 

Živnostenskou činnost lze provozovat na základě živnostenského oprávnění, které se 

prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. 

Pokud podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky k provozování živnosti, může tuto 

živnost provozovat pomocí odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba 

                                                 
26

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; Živnostenský zákon [online]. 
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ustanovená podnikatelem, která splňuje všeobecné i zvláštní podmínky k provozování 

živnosti a je zodpovědná za řádný provoz živnosti a dodržování Zákona o živnostenském  

podnikání. Musí být v pracovněprávním vztahu k podnikateli, pokud se nejedná o 

manžela/manželku podnikatele (uzavřena pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti). 

 

Z pohledu zvláštních podmínek provozování živnosti se živnosti dělí na: 

 živnosti ohlašovací, 

 živnosti koncesované. 

  

Ohlašovací živnosti 

Pokud jsou splněny všeobecné podmínky stanovené zákonem, živnostenský úřad je 

povinen vydat podnikateli živnostenské oprávnění k provozování vybrané živnosti. Ohlášení 

živnosti se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro fyzickou osobu“, který 

je součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloženy požadované 

přílohy. Mezi ohlašovací živnosti řadíme živnosti řemeslné, volné a vázané. 

 Živnosti řemeslné  

Činnosti spadající mezi živnosti řemeslné mohou být vykonávány pouze v případě, že 

budoucí podnikatel má praxi nebo vzdělání, která dává předpoklady k tomu, že činnost bude 

po odborné stránce řádně vykonávána. 

Odbornou způsobilost pro řemeslné živnosti upravuje § 21 a § 22 živnostenského 

zákona. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o ukončeném vzdělání v příslušném 

nebo příbuzném oboru (vyučení, maturita, vysokoškolský diplom) nebo uznáním odborné 

kvalifikace (viz zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). 

Tyto doklady mohou být nahrazeny dokladem o řádném ukončení rekvalifikace nebo 

vykonáním šestileté praxe v oboru. V případě rekvalifikace a vystudovaného příbuzného 

oboru je navíc potřeba doložit doklad o jednoroční praxi v oboru. Za příbuzné obory se 

považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných 

znalostí. 

Živnosti vázané  

Z hlediska odbornosti vyžadují vyšší nároky než živnosti řemeslné, odborné znalosti v 

dané oblasti a také delší odbornou praxi. Odbornými předpoklady jsou prokazovány zpravidla 

dokladem o ukončeném vzdělání v daném oboru a lze je nahradit např. dokladem o odborné 

rekvalifikaci a potřebnou praxí. Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro 

každý obor zvlášť. 
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Živnost volná  

Předmětem živnosti volné je výroba, obchod a služby, které nejsou živnostmi 

řemeslnými, vázanými nebo koncesovanými. K jejich provozování není třeba splňovat žádné 

zvláštní podmínky. 

Pro získání tohoto oprávnění postačí podání jediného ohlášení živnosti, kde budoucí 

podnikatel uvede, které obory živnosti volné bude vykonávat v rámci své podnikatelské 

činnosti.  

 

Koncesované živnosti  

Živnosti koncesované jsou takové živnosti, u kterých stát chce mít kontrolu nad jejich 

vykonáváním, zpravidla z důvodů bezpečnosti obyvatelstva, státních zájmů apod. Jsou to 

živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti 

jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. 

 Fyzická nebo právnická osoba, která chce začít provozovat koncesovanou živnost, je 

tedy nucena požádat živnostenský úřad o vydání koncese. Pokud splní podmínky dané 

zákonem, bude udělena společnosti koncese a následně zapsaná do živnostenského rejstříku. 

Kromě splnění odborné způsobilosti je podmínkou získání této živnosti (koncese) i kladné 

vyjádření příslušného orgánu státní správy. Příkladem jsou provozování pohřební služby, 

provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba a jiné. 

 

2.4 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným se řadí mezi kapitálové společnosti, není to ale ryzí 

kapitálová společnost, v její právní úpravě se objevují i některé prvky ze společnosti osobní, 

například se jedná o částečné osobní ručení společníků, právo společníku přijímat rozhodnutí 

i mimo valnou hromadu. Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné mít určitou 

výši základního kapitálu, musí ji mít při založení společnosti a po celou dobu trvání. 

V současných podmínkách je jeho minimální výše 200 000 Kč a vkladová povinnost na 

společníka činí alespoň 20 000 Kč. Společníkem ve společnosti s ručením omezeným mohou 

být fyzické i právnické osoby. V případě, že by společnost byla založena jednou osobou, 

rovněž zde platí, že zakladatelem může být jak fyzická, tak právnická osoba. Platí ale, že 

společnost s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem či jediným společníkem 

jiné společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným má také omezený 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koncese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poh%C5%99eb
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cestovn%C3%AD_kancel%C3%A1%C5%99e&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Taxislu%C5%BEba
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počet společníků, nejvýše jich může být 50. Dále je zde omezení, že fyzická osoba může být 

jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezeným.  

Ke vzniku je nutná společenská smlouva, kde jsou uvedeny hlavní informace o firmě, 

předmět podnikání, počet společníků, výše jejich podílů ve společnosti, jednatelé, bude-li 

zřízena i dozorčí rada, tak i její složení. Na základě společenské smlouvy mohou společnosti 

zčásti upravit, upřesnit nebo doplnit některá z pravidel, která vyplývají z Obchodního 

zákoníku. Dále zákon vyžaduje, aby tato společenská smlouva byla v písemné formě a 

stvrzená notářsky. 

V případě, že společnost s ručením omezeným zakládá pouze jedna osoba, jediný 

zakladatel nahrazuje podle § 57 ods. 3 obchodního zákoníku společenskou smlouvu 

zakladatelská listina. 

Zápisem do obchodního rejstříku vzniká nový právní subjekt. Aby společnost mohla 

být zapsaná do obchodního rejstříku, musí splnit určitá kritéria, musí splatit 30% na každý 

peněžitý vklad a celková hodnota těchto splacených vkladů musí dát alespoň částku 100 000 

Kč. V případě, že společnost byla založena pouze jedním zakladatelem, tedy zakladatelskou 

listinou, musí splatit vklad v plné výši. Teprve poté může být zapsána do obchodního 

rejstříku. 

Ke vzniku společnosti s ručením omezeným je nezbytné, aby byla zapsána 

v obchodním rejstříku. Aby mohla být společnost v něm zapsána, musí nejdříve podat návrh 

na zápis do obchodního rejstříku. K návrhu na zápis do obchodního rejstříku se přikládá 

společenská smlouva, výpis z trestního rejstříku jednatelů, výpis z katastru nemovistostí, kde 

bude mít společnost sídlo, živnostenské a jiná oprávnění, prohlášení správce vkladu, 

podpisový vzor a čestné prohlášení jednatele. 

 

2.4.1 Ručení za závazky 

Ručení za závazky se liší, jinak ručí jednatelé a jinak společníci. Společníci ručí za 

závazky společnosti solidárně (všichni společně a nerozdílně) do výše souhrnu nesplacených 

částí vkladů. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení zaniká, jak 

vyplývá z § 106 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Jednatelé společnosti s ručením omezeným, pokud řádné plní své zákonné povinnosti, 

jednají s péčí řádného hospodáře, za závazky společnosti sami neručí. Ti jednatelé, kteří 
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způsobili společnosti škodu porušením právních povinností při výkonu své funkce, odpovídají 

za tuto škodu společně a nerozdílně. 
27

 

 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Mezi její funkce patří schvalování 

uzávěrky a v případech stanovených zákonem i mezitimní účetní uzávěrky, rozdělení zisku a 

úhrady ztrát, rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k němu na 

základě jiných právních skutečností.
28

 K dalším úkolům valné hromady patří: rozhodování o 

jednatelích společnosti a jejich odměňování, vyloučení společníka, jmenování likvidátora, 

jeho odměňování a odvolání, rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, volí 

dozorčí radu a jiné. 

Jednou z povinností statutárního orgánu je svolání valné hromady. Výslovně je tato 

povinnost ke svolání valné hromady uložena jednatelům v ustanovení § 128 odst. 1 

obchodního zákoníku. Vedle jednatelů  společnosti je oprávněna ke svolání valné hromady i 

dozorčí rada, podmínkou je ovšem zmocnění k tomuto ve stanovách společnosti. 

            Často se stává, že se valná hromada uskuteční později než k zákonem danému či 

vnitřně stanovenému termínu. Zákon pamatuje i na situaci, kdy se valná hromada vůbec 

nesvolá. V takovém případě je soud oprávněn na návrh státního orgánu nebo osoby, která 

osvědčí právní zájem, takovou společnost zrušit a rozhodnout o její likvidaci. Takto soud 

může učinit, neuskuteční-li se valná hromada v období 2 po sobě jdoucích letech.  

            Zákon rovněž chrání minoritní společníky  společnosti s ručením omezeným, když jim 

umožňuje, jestliže jejich vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu, svolat valnou 

hromadu, nesvolají-li ji sami jednatelé do 1 měsíce od doručení žádosti této části společníků. 

Jednatelé mají povinnost v jednom měsíci svolat valnou hromadu. 

            Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, nestanoví-li společenská smlouva 

jiný způsob. Takovým způsobem by mohlo být svolání valné hromady např. pomocí 

elektronických prostředků, ale i telefonicky či ústně. Záležitosti, které nejsou uvedeny v 

programu valné hromady, lze projednat jen tehdy, pokud jsou přítomni všichni společníci, 

přičemž není třeba jejich souhlasu, postačí jejich účast.  

                                                 
27

 Bussness center [online]. Dostupné z:  http://business.center.cz/ 
28

 SRPKOVÁ, J. a Václav ŘEHOŘ a kolektiv, autorem kapitoly: Judr. Ing. Pavel Šašek. Základy 

podnikání. Grada Publishing, a.s., 2010, s. 432, ISBN 978-80-247-3339-5 
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 Konání valné hromady musí být společníkům společnosti s ručením omezeným ve 

lhůtě určené společenskou smlouvou a neobsahuje-li ji ve lhůtě 15 dnů před konáním valné 

hromady oznámeno.  

 Jednání každé valné hromady musí být zaznamenáno v zápisu z valné hromady a to i v 

případě, že se z jednání valné  hromady stejně tak pořizuje notářský zápis. K tomuto zápisu je 

pověřen valnou hromadou speciálně zvolený zapisovatel, který pak ještě s dalším orgánem 

valné hromady, jde-li o společnost s ručením omezeným, zápis podepisuje. K samotnému 

vyhotovení zápisu je již pak oprávněn kterýkoliv z jednatelů.  

Ve společnosti s ručením omezeným je nutné dodržet náležitosti zápisu o valné 

hromadě. Ten musí obsahovat: 

•    Firmu a sídlo společnosti, 

•    Místo a dobu konání valné hromady, 

•    Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených   

sčítáním hlasů,  

•    Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, 

•    Rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledů hlasování , 

•    Důvod a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se                           

rozhodnutí valné hromady.  

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání, a listina 

přítomných na valné hromadě. 
29

 

Jednatelé 

Jednatelem se stává fyzická osoba, která byla jmenována valnou hromadou. 

Zabezpečuje obchodní vedení společnosti. Mezi základní povinnosti jednatele společnosti 

s ručením omezeným patří jednání v souladu se zájmy společnosti, mlčenlivost, dodržovat 

zákaz konkurence. Dále zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, podávat 

návrhy na zapsání do obchodního rejstříku, podávat společníkům informace týkající se 

společnosti a musí jim umožnit nahlédnout do dokumentů společnosti, povinnost svolávat 

valnou hromadu minimálně jednou ročně, seznámit společníky s výsledky hlasování mimo 

valnou hromadu. 

                                                 
29

MGR. JIŘÍ KANIA, článek: Svolání valné hromady,  http://www.firemnipravo.com/article/svolani-

valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-omezenym, publikovaný dne 11.3. 2009 
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Zákaz konkurence vyplývá z § 136 obchodního zákoníku, pod zákaz konkurence 

spadá: podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat 

se společností do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby 

obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem 

podnikání a vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu 

právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, výjimkou je koncern. 

Dozorčí rada 

Dozorčí rada s.r.o. je orgánem dobrovolným. Dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak 

společenská smlouva nebo zvláštní zákon. Tedy společnost s ručením omezeným je povinna 

zřídit dozorčí radu jen tehdy, stanoví-li tak společenská smlouva či zakladatelská listina 

v případě jediného zakladatele. Působnost dozorčí rady je upravena v § 137 – 140 obchodního 

zákoníku. 

 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, je volena valnou hromadou, její 

působnost vychází z obchodního zákoníku. Společenská smlouva případně zakladatelská 

listina, popřípadě stanovy mohou rozšířit obsah její působnosti. Na členy dozorčí rady se 

vztahuje zákaz konkurence, který platí také u jednatele. Dozorčí rada musí mít povinně ze 

zákona alespoň tři členy, plní tři základní funkce: funkci kontrolní, má právo a povinnost 

svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a může zastupovat společnost 

před soudem, v případě že ji nemůže zastoupit někdo z jednatelů. 

 

2.5 Srovnání živnosti a s.r.o.  

Výhody živnosti: 

+  Není nutné mít k dispozici základní jmění ve výši 200 000 Kč 

+ Méně náročná administrativa 

+ Možnost pracovat pro více oborů najednou 

 

Nevýhody živnosti: 

- Vystupuje jako tzv. fyzická osoba 

- Fyzická osoba ručí za obchodní závazky celým svým majetkem 

- Může mít obtížnější přístup ke kapitálu 

- Živnostník si vyhledává práci sám 
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- Některé společnosti se vyhýbají nákupu služeb od OSVČ, aby se vyhnuly obvinění ze  

           švarc systému. 

- OSVČ je v praxi vždy pouze společností o jednom člověku. 

 

Výhody s.r.o.: 

+ společníci ručí jen do výše nesplaceného vkladu 

+ právnická osoba působí důvěryhodněji 

+ Společnost s r.o. může expandovat navýšením vkladů, přistoupením nových   

           společníků. 

+ Řízení společnosti s r.o. je možné předat jednateli nebo dalším společníkům. 

+ Hodnota společnosti s r.o. se v čase zvyšuje, je možné ji prodat nebo předat  

           potomkům. 

 

Nevýhody s.r.o.: 

- společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem 

- nutné základní jmění   

- nutnost zapsání do OR 

- větší daňová zátěž při nižších ziscích 

 

2.6 Přehled dalších typů obchodních společností 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost je právnickou osobou, v níž jeden nebo více společníků ručí za 

závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu, jsou označováni jako komandisté a 

jeden nebo více společníků ručí celým svým majetkem a ti jsou označováni za kompletáře. 

Komanditní společnost musí být založena minimálně dvěma společníky. Jeden ze společníků 

musí být komandista a druhý být kompletářem. Kompletář navíc musí splňovat všeobecné 

podmínky pro provozování živnosti. Komanditní společnost se zakládá společenskou 

smlouvou. 

 

Akciová společnost (a.s.) 

Akciová společnost se řadí mezi kapitálové obchodní společnosti.  Stejně jako 

komanditní společnost je i akciová společnost právnickou osobou. Kapitál společnosti je 

http://www.podnikatel.cz/slovnicek/svarc-system/
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rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie o určité jmenovité hodnotě. Ty se kupují a 

prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se každý může stát podílníkem společnosti, 

je označován jako akcionář. Jejich počet není omezen. Stává se majitelem určité části 

společnosti, tato část odpovídá velikosti jeho podílu na celkové hodnotě společnosti. 

Z vlastnictví tohoto podílu plyne právo na dividendy, tedy určité části zisku a právo hlasovat 

na valné hromadě společnosti. 

 Minimální hodnota základního kapitálu činí 2 000 000 Kč, pokud by společnost byla 

založena bez neveřejné nabídky akcií. Pokud by byla založena s veřejnou nabídkou akcií, tak 

základní kapitál by musel činit 20 000 000 Kč. Akciová společnost musí mít ze zákona valnou 

hromadu, představenstvo a dozorčí radu. Akciová společnost ručí za své závazky celým svým 

majetkem, akcionáři zde neručí. 

 

Družstvo 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání či 

zajišťování hospodářských, sociálních, bytových či jiných potřeb svých členů. Obchodní 

firma družstva musí obsahovat označení družstvo. Družstvo musí tvořit minimálně 5 osob, to 

ale neplatí, pokud je založeno právnickými osobami. V tomto případě stačí k založení 

družstva 2 právnické osoby. K založení družstva je nutný základní kapitál ve výši 50 000 Kč. 

Každé družstvo je právnickou osobou a za porušení svých závazků odpovídá celým svým 

majetkem. Členové za závazky družstva neručí. 

Výhodou družstva je, že členové zde neručí, může se založit i pro jiné než 

podnikatelské účely a není zde omezen počet účastníku. Naopak nevýhodou je zákaz 

konkurence, který se týká člunů představenstva a kontrolní komise, prokuristů a ředitele 

pokud tento zákaz konkurence není upraven ve stanovách družstva jinak. 

 

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

Veřejná obchodní společnost se řadí mezi osobní obchodní společnosti. V.o.s.je 

právnická osoba, která může být založena pouze za účelem podnikání. Zakladateli společnosti 

musí být alespoň 2 osoby. Společníkem ve veřejné obchodní společnosti se může stát fyzická 

osoba, která splňuje všeobecné podmínky pro provozování živnosti a není u ní překážka, která 

by bránila provozování živnosti.  

Veřejnou obchodní společnost lze založit pouze společenskou smlouvou. Firma musí 

obsahovat označení „veřejná obchodní společnost“ nebo zkratkou „veř. obch. spol.“ či „v. o. 
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s.“. Na provozu s.r.o. se podílejí všichni společníci vlastní prací. Zákaz konkurence se zde 

vztahuje na každého společníka. Za závazky společnosti ručí společně a nerozdílně celým 

svým majetkem.  Veřejná obchodní společnost ručí za závazky celým svým majetkem.  

 

Smlouva o sdružení 

Sdružení samotné nemá žádnou právní subjektivitu a nemá tedy způsobilost k žádným 

právům a povinnostem. Veškeré právní úkony činní sami účastníci sdružení na vlastní 

odpovědnost. Ze závazků vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a 

nerozdílně. I když sdružení podnikatelů nemá právní subjektivitu, plynou z tohoto uskupení 

určité výhody. Podnikatelé se můžou spojit bez toho, aby zakládali novou společnost a tím 

získat silnější pozici. Není nutný žádný vstupní kapitál a není omezeno dobou trvání. 

Podnikatelé se můžou spojit jen pro konkrétní projekt a po skončení jeho trvání z toho pro ně 

nevyplývají žádné povinnosti či závazky. U této formy podnikání ručí jednotliví účastníci 

sdružení nerozdílně a celým svým majetkem. 

 

2.7 Stručný význam podnikatelského plánu 

V této kapitole se zaměřím na podnikatelský plán, na jeho sestavení a význam pro 

začínající podnikatele a investory. Podnikatelský plán je písemný dokument, který slouží 

podnikateli k založení a provozu firmy, strategickému plánování a získání investorů. 

Umožňuje nám dopředu se vyvarovat mnoha nástrah a hrozeb. Hisrich a Peterse v jejich 

publikaci Založení a řízení nového podniku (1999, s.51), definovali podnikatelský plán jako: 

„Podnikatelský plán je písemný materiál zpracovaný podnikatelem, popisující všechny 

klíčové vnější i vnitřní faktory související se založením i chodem podniku.“ 

V současné době neexistuje žádná právní úprava, jak by měl být podnikatelský záměr 

strukturován. Podnikatelský plán obsahuje všechny důležité informace týkající se různých 

aspektů podnikání - cíle podnikatele, strategie vedoucí k dosažení stanovených cílů 

financování, rizikové faktory, silné a slabé stránky konkurence či slabá místa a rizika 

projektu. 

Obecně můžeme říci, že náš plán podnikání obsahuje věcně a časově sladěné 

předpoklady s realitou. Měl by vycházet z reálných čísel, být pravdivý a reálný, respektovat 

rizika. Podnikatelský plán vyjadřuje předpokládanou budoucnost, očekávané zisky a výdaje, 

marketing, popisuje konkurenci v místě podnikání. Srovnání záměru a dosažené skutečnosti je 
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pak základním ukazatelem pro zjištění, jak si společnost vedla. Zda byly plánované cíle 

splněny nebo zda došlo k nějakým odchylkám od předpokládaných skutečností. 

Podnikatelský záměr nevyužívají společnosti jen k interním záměrům, ale i jako zdroj 

informací externí subjekty. Dobře zpracovaný podnikatelský záměr může přesvědčit investora 

k zapojení se do projektu, nebo přesvědčit banky a jiné subjekty k poskytnutí potřebného 

kapitálu. 
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3. Představení zakládané společnosti s následnou aplikací 

formálního postupu  

Dále se ve své práci zaměřím konkrétněji na založení vlastního podnikání. Nejprve je 

nutné zvolit si formu podnikání, v mém případě se jedná o založení společnosti s ručením 

omezeným a podnikání jako sdružení dvou fyzických osob. První krokem spojeným se 

zahájením vlastního podnikání je vypracování podnikatelského plánu. 

 

3.1 Důvody a náplň podnikání 

Pro vypracování praktické části své práce jsem si zvolila zahájit fiktivní 

podnikatelskou činnost v oblasti výuky cizích jazyků. Cizí jazyky v dnešní době jsou stále 

více potřebné. Nebudu se zaměřovat pouze na jejich výuku, ale i překladatelskou činnost 

dokumentů. Služby navíc hodlám rozšířit o dětský koutek, kde by rodiče mohli nechat své 

ratolesti během výuky a také pořádat kurzy s výukou pro děti školního a předškolního věku.  

Zahájit podnikatelskou činnost v tomto oboru jsem se rozhodla na základě vlastních 

zkušeností. Mí rodiče vedli mě i mého bratra ke studiu anglického jazyka už od raného věku a 

později mi ubylo starostí s jejich učením. Existuje i přísloví: „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi 

člověkem.“  Rozumět alespoň jedné cizí řeči je v dnešním světě nutností. Mnoho lidí ve 

středním věku cizí jazyk neovládá. Na školách se sice učili rusky, ale dlouhým nepoužíváním 

této řeči ji už zapomněli. Dnes v téměř každé nabídce zaměstnání požadují společnosti znalost 

cizího jazyku. Nejrozšířenější poptávka je po znalosti anglického jazyka. Proto se v začátcích 

svého podnikání hodláme zaměřit právě na anglický jazyk. Pro nezaměstnané máme v plánu 

zavést i slevu, tato sleva se bude týkat i studentů nebo důchodců.  

V budoucnu bych chtěla rozšířit portfólio nabízených služeb o výuku jiných řečí, o 

zájezdy do jiných zemí, ať už za výukou v reálném prostředí nebo jako skupina zájezdu 

s překladateli, o což by mohli mít zájem hlavě starší občané, kteří světový jazyk jako je 

angličtina nebo ruština už zapomněli nebo s ním nepřišli do kontaktu. Na základě vlastních 

zkušeností vím, že hlavně senioři by se rádi podívali do míst, kde byli v době svého mládí 

nebo do míst o kterých slyšeli, ale nevycestují právě kvůli neznalosti jazyka. Proto bych 

chtěla v budoucnosti také spolupracovat s cestovními kancelářemi, které by tuto službu mohli 

zařadit do své nabídky. 
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3.2 Založení společnosti 

Pro založení společnosti jsme si zvolily jako formu našeho podnikání společnost s.r.o. 

Tato společnost bude založena 2 fyzickými osobami, Kateřinou Koláčkovou a Ivonou 

Nevřalovou. Jako předmět činnosti jsme zvolily tedy provozování výuky cizích jazyků, což 

spadá do kategorie vymezené zákonem: „VÝROBA, OBCHOD A SLUŽBY NEUVEDENÉ V 

PŘÍLOHÁCH 1 AŽ 3 ŽIVNOSTENKÉHO ZÁKONA“ dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 

Sb., obor podnikání „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 

lektorské činnosti”. V krátkodobém horizontu se hodláme soustředit pouze na výuku jazyků 

dospělých a dětí v anglickém jazyce a provozování dětského koutku v době výuky jejich 

rodičů. V budoucnosti počítáme o rozšíření služeb, poskytování výuky dalších současně 

populárních jazyků jako je ruština a španělština, pořádání zájezdů a věnovat se překladatelské 

činnosti. 

Naše jazykové zařízení se bude jmenovat „Schola LINGUIS“, což přeloženo z latiny 

znamená škola jazyků. Zahájit podnikání v této oblasti se nám zdálo výhodné z důvodu nižší 

konkurence v místě podnikání a toho, že prakticky neexistují žádné bariéry, které by nám 

bránily začít podnikat ve výuce cizího jazyka. Ulehčí nám to vstup na trh, nebude se 

zahájením podnikání potřeba tolik administrativních kroků, ale je to i možné budoucí 

ohrožení. Kdykoliv může na trh vstoupit nová jazyková škola a konkurovat cenami, což může 

být pro nás ohrožení, v krajním případě i důvod k ukončení podnikatelské činnosti. 

 

3.2.1 Založení společnosti „Schola LINGUIS, s.r.o.“ 

Před samotným založením společnosti je potřeba si rozdělit práci, jaké funkce bude 

kdo vykonávat a za co bude odpovídat. Také vyřešit otázku počátečního kapitálu, podílů 

společníků a práva a povinnosti z toho vyplývající 

 Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutné splňovat podmínku 

požadovaného kapitálu. Pro vznik společnosti s ručením omezeným s více než jedním 

společníkem, je potřeba společenské smlouva (viz. příloha 5). V této smlouvě musí být 

uvedeno: V této smlouvě musí být minimálně uvedeny informace týkající se: 

 zakladatelů společnosti,  

 obchodní název a sídlo společnosti,  

 předmět podnikatelské činnosti,  

 informace týkající se základního jmění a obchodních podílů,  
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 vklady jednotlivých společníků, 

 datum, do kterého se zavazují vklad splatit, 

 jmenován správce vkladu a jednatel společnosti. 

U společnosti s.r.o. se jedná o minimální vklad 200 000 Kč, pro zahájení je třeba 

splatit částku 100 000 Kč. Proto naším dalším krokem je založení bankovního účtu, na který 

budou vloženy peněžité vklady do společnosti. Dále je ve společenské smlouvě uveden 

správce vkladu, správcem vkladu může být jeden ze společníků. V naší společnosti bude 

správcem vkladu zvolena Kateřina Koláčková. Jako správce vkladu budu povinna napsat 

písemné prohlášení o splacení vkladu, nebo jeho části (viz. příloha 11). Peněžité vklady je 

možné splácet pouze na zvláštní účet v bance, proto je nutné tento účet jako správce vkladu 

nejprve zřídit. Vklady, které jsme jako společnice do společnosti vložily, nám nejsou volně 

k dispozici. Banka nám neumožní s těmito prostředky volně zacházet, dokud nebude 

společnost zapsána v obchodním rejstříku. Existuje ale výjimka, která umožňuje hospodařit 

s vklady v případě, že se jedná o úhradu zřizovacích výdajů, popřípadě pokud společnost 

nevznikne, nám budou dosud vložené vklady vráceny. Prohlášení správce vkladu, že byly 

vklady splaceny, se přikládají k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 

Dokud my, jako společníci nesplatíme vklad v celkové výši, ručíme společně a 

nerozdílně do výše nesplacených vkladů. Společnost ručí za své závazky celým svým 

majetkem. 

Kateřina Koláčková, jako správce vkladu založila účet u ČSOB pro budoucí podnikání 

za účelem složení vkladu. Pro zřízení tohoto účtu je potřeba předložit doklad o založení 

společnosti nebo ověřenou kopii společenské smlouvy. Tuto kopii získáme opět u notáře. 

  Zakladatelkyně vstoupily do podnikání s úsporami ve výši 100 000 Kč, část těchto 

peněz vložíme do nutného vkladu a část dále do vybavení naší společnosti. Kateřina 

Koláčková, tedy správce vkladu sepsala písemné prohlášení o počáteční výši základního 

jmění. Vklad do společnosti nemusí být pouze peněžního charakteru, proto do základního 

kapitálu vložíme také 2 notebooky a tiskárnu, které v našem podnikání dále využijeme. Tímto 

nepeněžitým vkladem musí být pouze majetek, u něhož je hospodářská hodnota zjistitelná, a 

který je využitelný pro společnost z hlediska předmětu podnikání a je samostatně 

převoditelný. Je nutné tedy podat návrh na jmenování soudního znalce. Hodnota nepeněžitého 

vkladu musí být stanovena podle posudku znalce, který je stanoven soudem ze seznamu 

soudních znalců. V našem případě se jedná o nepeněžitý vklad v částce 40 000 Kč. Zbylých 

nutných 60 000 splatíme se spoluzakladatelkou v poměru 50:50, tedy každá 30 000 Kč.  Tím 

je splněna i podmínka minimální výšky vkladu na společníka 20 000 Kč a banka nám vydá 
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písemné prohlášení o splacení vkladů jednotlivými společníky. Toto potvrzení je nutno 

doložit k návrhu na zápis do obchodního rejstříku společně s prohlášením správce vkladu. 

Zbylou částku jsme se zavázaly splatit do 5 let. 

 U notáře jsme sepsaly společenskou smlouvu. Společenská smlouva musí mít 

formu notářského zápisu. Sepsání smlouvy u notáře nás stálo 3 200 Kč. V této ceně je zahrnut 

notářský zápis včetně vydání jednoho stejnopisu. 

Jsou zde upraveny práva a povinnosti vyplývající ze společenské smlouvy a držení 

podílů, případně zákaz konkurence. Zakladatelé společnosti jsou Kateřina Koláčková a Ivona 

Nevřalová. Jednatelem může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně 

způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském 

podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o 

živnostenském podnikání. V našem podnikání jsme za jednatele jmenovaly jednoho ze 

společníků, Ivonu Nevřalovou. Splňuje podmínky, aby se mohla stát jednatelem a nebyly u ní 

zjištěné žádné překážky, které by jí bránily v provozování živnosti podle živnostenského 

zákona. Jednatel je také povinen předložit svůj podpisový vzor. 

Podnikání v oblasti výuky jazyků spadá do živnosti volné. Přesněji podle přílohy č.4 

živnostenského zákona je předmět našeho podnikání označen pod číslem 72. „Mimoškolní 

výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Spadá mezi 

ohlašovací živnosti.  

Prvním krokem bude ohlásit se na živnostenském úřadě. Musíme ohlásit, v čem 

budeme podnikat v živnosti volné a prokážeme, že splňujeme všechny podmínky. Zaplatíme 

správní poplatek ve výši 1000 Kč. Jelikož to bude naše první podnikatelská činnost, vyplníme 

jednotný registrační formulář (viz. příloha 8). Podnikáme jako společnost s ručením 

omezeným, tedy právnická osoba, ustanovíme odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce 

podepíše čestné prohlášení, že souhlasí s vykonáváním funkce. 

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky. Pro vykonávání 

živnosti volné není třeba ustanovit odpovědného zástupce, ale my jsme ho zvolily. Mezi 

všeobecné podmínky patří teda věk nad 18 let, právní způsobilost a bezúhonnost. 

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je 

oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu 25b) 

§ 6 a § 7 živnostenského zákona. 

Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů 

se předávají v elektronické podobě(viz. příloha 1, 2). Všechny tyto podmínky jsou splněny. 

Doložily jsme výpis z rejstříku trestů jednatele a odpovědného zástupce(viz. příloha 3, 4), 

http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/zivnostensky_a_obcanskopravni/informace_vztahujici_se_ke_vzniku/x6_a_7_zivnostenskeho_zakona$5465-export.html?aid=904995
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překážky k provozování živnost zde nejsou a sepsaly čestné prohlášení s notářky ověřenými 

podpisovými vzory(viz. příloha 6).  

Jako sídlo společnosti jsme si zvolily objekt na ulici Kosmonautů 9/1215, ke kterému 

má jedna ze zakladatelů vlastnické oprávnění, což doložíme výpisem z katastru nemovitostí.  

Za jeho vystavení zaplatíme částku 179 Kč.  

Po splnění všech podmínek je živnostenský úřad povinen vydat podnikateli 

živnostenské oprávnění k provozování vybrané živnosti.  Jednatelka společnosti se dostavila 

na Živnostenský úřad v Havířově, kde odevzdala vyplněný formulář. Ohlášení živnosti se 

provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro právnickou osobu“, který je 

součástí jednotného registračního formuláře a ke kterému musí být doloženy požadované 

přílohy, kterými jsou: 

- notářsky ověřenou společenskou smlouvu a její kopie, 

- souhlas s umístěním sídla, 

- výpis z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví sídla společnosti, 

- doklad o zaplacení správního poplatku tj. 1000 Kč, 

- čestné prohlášení odpovědného zástupce. 

 Dnem ohlášení nás živnostenský úřad zapíše do živnostenského rejstříku a může začít 

podnikat. Do 5 dnů od správného ohlášení je živnostenský úřad povinen vydat výpis 

z živnostenského rejstříku, který jednatelka vyzvedla osobně.  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se musí podat do devadesáti dnů od založení 

společnosti (viz. příloha 10). Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku podepisují 

všichni jednatelé a musí obsahovat tyto přílohy: 

- 2 x společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu 

- potvrzení správce vkladu o složení vkladů 

- doklad od banky o složení vkladu 

- živnostenská oprávnění, na jejichž základě má být zapsán předmět podnikání 

- doklad o právním titulu užívání nemovitosti – nájemní smlouva 

- souhlas a čestné prohlášení jednatelů a podpisové vzory 

- výpisy z rejstříků trestů jednatelů 

- kolková známka ve výši 6 000 Kč 

Vyplněný formulář s úředně ověřeným podpisem jednatelka podala na Krajském soudě 

v Ostravě. Pokud vše bylo správně vyplněno a neexistují žádné překážky, bude do pěti 

pracovních dnů od doručení tohoto návrhu, společnost zapsána do obchodního rejstříku. Do 

osmi dnů ode dne vstupu zaměstnance do zaměstnání je nutno se zaregistrovat u Správy 
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sociálního zabezpečení a u zdravotní pojišťovny. Do třiceti dnů se musí nově vzniklá 

společnost zaregistrovat na finančním úřadě. 

 

3.2.2 Založení školy „Schola LINGUIS“ jako sdružení dvou fyzických osob 

Pro založení jazykové školy jsem se spojila s Ing. Ivonou Nevřalovou, kdy jsme se 

spojily a budeme v podnikání vystupovat společně jako sdružení dvou fyzických osob (dále 

jen sdružení). Pro získání živnosti je nutné projít všemi kroky jako u společnosti s ručením 

omezeným, s tím rozdílem, že zde není potřebný odpovědný zástupce jako u právnické osoby 

a také se liší formulářem, kdy tentokrát budeme potřebovat Jednotný registrační formulář pro 

fyzické osoby ( viz. příloha 8). Další kroky pro získání živnostenského oprávnění jsou stejné. 

Sdružení fyzických osob je upraveno podle § 829 až 841 občanského zákoníku. Není 

zde výslovně upraveno vznik sdružení, není nutné uzavřít písemnou smlouvu. Abychom vše 

měly písemně potvrzené, rozhodly jsme se tedy sepsat smlouvu o sdružení a vytvořily tak 

sdružení podnikatelů dvou fyzických osob. 

 Ve smlouvě uvedeme informace obsahující: 

 účastníky sdružení,  

 pro jaký účel sdružení vzniká, 

 na jakou dobu se uzavírá,  

 jaké jsou vklady účastníků sdružení,  

 jaké funkce budou účastníci sdružení zastávat 

 kdo je správcem. 

Správce sdružení bude především: 

 uzavírat smlouvy se zaměstnanci,  

 vést účetnictví,  

 vystavovat a přijímat faktury. 

Tedy účastníky sdružení Jazyková škola „Schola Linguis“ jsou Ivona Nevřalová a 

Kateřina Koláčková. Toto sdružení vzniká za účelem společného provozování podnikatelské 

činnosti na společný účet bez časového omezení.  Sdružení ale nemá právní subjektivitu a 

v právních vztazích vystupuje každý z podnikatelů na svoji odpovědnost.  

Tedy i živnostenské oprávnění nemůže získat sdružení, ale jen jeho účastníci, kteří 

toto oprávnění prokazují výpisem ze živnostenského rejstříku § 10 odst. 3 písm. a) zákona 



47 

 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jako dvě fyzické podnikatelské osoby toto 

oprávnění máme. 

Protože sdružení podnikatelů nemá právní subjektivitu, nemůže mít ani svůj bankovní 

účet. Proto jako jeden z účastníků sdružení založím na své jméno účet v bance, který bude 

sloužit výhradně pro platby sdružení. Tento účet zřizuji u ČSOB se sídlem v Praze 5. Za 

závazky vůči třetím osobám odpovídáme s Ivonou Nevřalovou společně a nerozdílně. 

Výjimkou je pouze povinnost registrace k DPH, v našem sdružení bude Ivona Nevřalová vést 

daňovou evidenci. Pokud by bylo potřebné, je možné si najmout kvalifikovanou účetní. 

Kateřina Koláčková, druhý účastník sdružení, bude uzavírat smlouvy se zaměstnanci, starat se 

o administrativní činnost a také bude vystupovat jako jeden z lektorů. Dále je ve smlouvě o 

sdružení uveden počáteční vklad do sdružení v celkové výši 100 000 Kč. Tento vklad je 

tvořen dvěma stejnými podíly, které se skládají z peněžitého majetku ve výši 30 000 za 

podnikatele a nepeněžního majetku v hodnotě 20 000 Kč také za jednoho podnikatele. Tudíž 

celková výše vkladu ve sdružení je 100 000 Kč. 

Sdružení není právním subjektem, a proto nemůže uzavírat pracovní smlouvy ani 

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tedy zaměstnanci vstupují do pracovního 

vztahu s jedním z účastníků sdružení. Jak jsem uvedla výše, o pracovněprávní vztahy se stará 

Kateřina Koláčková, tedy bude vystupovat jako zaměstnavatel. Bude plnit povinnosti 

zaměstnavatele ve vztahu k: 

– zaměstnancům, 

– příslušné územní správě sociálního zabezpečení, 

– příslušné zdravotní pojišťovně, 

– příslušnému finančnímu úřadu. 

Pod jejím jménem budou přihlášeni zaměstnanci u místně příslušné okresní správy 

sociálního zabezpečení a u příslušné zdravotní pojišťovny. Přestože zaměstnanci využívaní 

při společném podnikání ve sdružení jsou v pracovněprávním vztahu ke konkrétnímu 

účastníku sdružení, mzdy se pokládají za společné výdaje (náklady). Do společných výdajů 

(nákladů) přísluší i platba zaměstnavatele na pojistné a sociální zabezpečení a příspěvek na 

státní politiku zaměstnanosti a na pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 

 

4. Podnikatelský plán zakládané společnosti 

Podle živnostenského zákona jsou živnosti volné definovány v příloze č. 4 pod číslem 

72: „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. 
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Zakladatelkami jazykové školy „Schola LINGUIS“ jsou Kateřina Koláčková a Ivona 

Nevřalová, jsme tedy 2 společnice.  

 

Základní informace 

Logo společnosti:  

Název:   Schola Linguis 

Sídlo společnosti: Kosmonautů 9/1215, Havířov – Bludovice, 736 00 

Provozovna:  Hlavní třída 246/31a, 736 01 Havířov - Město 

  

Obrázek 4.4; Mapa města Havířov. Zdroj:http:// www.mapy. cz 

  

Kontaktní osoba: Ing. Ivone Nevřalová 

Otevírací doba školy: Pondělí:  od 9:00 do 12:00 – od 14:00 do 18:00 

   Úterý:   od 9:00 do 12:00 – od 14:00 do 18:00 

   Středa:   od 14:00 do 18:00 

   Čtvrtek:  od 9:00 do 12:00 – od 14:00 do 18:00 

   Pátek:   od 9:00 do 12:00 – od 14:00 do 18:00 

   Sobota a neděle: zavřeno 
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Telefon:  59 685 43 21 nebo 728 63 45 67 

www:   www.scholalinguis.cz 

email:   info@scholalingus.cz 

IČ:   12345678 

DIČ:   CZ12345678 

 

4.1 Okolí firmy 

Místo našeho podnikání jsme si zvolily v Havířově. Zdá se nám to jako dobrá volba, 

protože ve městě působí pouze dvě další společnosti, které se soustředí na výuku jazyků a 

několik jazykových kurzů. Umístění provozovny v Kulturním domě Petra Bezruče jsme 

získaly strategickou pozici ve městě (viz. obr. 4.4, 4.5).   

Je zde výborná dostupnost městskou hromadnou dopravou, dálkovými spoji, nebo je 

možné dojet autem. Kulturní dům se nachází v samém centru města. Další výhodou našeho 

umístění je možnost parkování, jedno menší parkoviště na boku kulturního domu, ve dvorech 

okolních domu nebo velké parkoviště se nachází ve vzdálenosti cca 100 metrů u Magistrátu 

města Havířov. Všechna tato parkoviště jsou bezplatná. Jak už bylo uvedeno také dostupnost 

na městské hromadné dopravy, je výborná. Zastávky MHD jsou přímo před kulturním 

domem, což ocení hlavně rodiče dětí. 

Jak už bylo výše zmíněné, nacházíme se ve středu města. Nejedná se ale o betonovou 

zástavbu, okolní prostředí je velmi příjemné. Poblíž kulturního domu je hodně zeleně, je zde 

malý park, lavičky pro odpočinek.  

 

Obrázek 4.5; Budova Kulturního domu Petra Bezruče. Zdroj: http://www.mkshavirov.cz/objekty/kulturni-dum-

petra-bezruce.html?Itemid=28 

 

 

http://www.scholalinguis.cz/
mailto:info@scholalingus.cz
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4.2 Popis služby 

V rámci naší jazykové školy „Schola LINGUIS“ budeme učit anglickému jazyku už 

děti předškolního věku. Pomocí dětských pořadů, hádanek, rýmovaček, písniček naučíme děti 

přijmout angličtinu do jejich života. Zábavnou formou se naučí pojmenovávat věci kolem 

sebe, abecedu, číslice (viz. obr. 4.6, 4.7, 4.8).   

 

           

Obrázek 4.6; Učebnice angličtiny Kindergarden One ENGLISH. Zdroj: http://www.englishbooks.cz  

Obrázek 4.7; Slovník - angličtina pro nejmenší. Zdroj: http://miniskolkakarasek.cz 

Obrázek 4.8; Učebnice Playing english. Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/playing-english-hrava-anglictina-cd 

 

Pro začátečníky máme připravené naučit je základní okruh témat, které jsou součástí 

běžného života, jako je základní konverzace, představování se, orientace, cestování, 

stravování a nákupy. Chceme získat jejich pozornost a upoutat je, aby výuka pro ně 

neznamenala pouze povinnost (viz. obr. 4.9, 4.10). 

U pokročilých studentů se výuka může odlišovat obsah výuky, výuka může být 

zaměřena na odbornou angličtinu nebo rozšiřování znalostí. 

    

Obrázek 4.9; Učebnice Enjoying english. Zdroj: www.langacademy.net 

Obrázek 4.10; Učebnice a cd Easy english. Zdroj: www.amazon.com 

 

 

4.3 Zákazníci 

 Studentem naší školy „Schola LINGUIS“ se může stát každý už od předškolního věku. 

V rámci pořádání výuky budou jednotlivé hodiny roztříděny na základě věku a úrovni jejich 

znalostí. Počítáme s tím, že dnešní střední generace sama pocítila, že znalost cizího jazyku je 

důležitá a budou vést své děti k jejich studii už od raného věku, kdy se jazyk učí nejlehčeji. 
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Dále jimi budou lidé, kteří se chtějí zdokonalit nebo zcela naučit cizí jazyk, ať už pro 

soukromé účely nebo z důvodu zaměstnání. Našimi klienty můžou být také studenti, kteří 

chtějí rozšířit okruh látky probírané ve školách, v rámci přípravy na zkoušky či certifikáty. 

V případě poptávky bychom vyčlenily hodiny zaměřené pouze na konverzaci nebo odbornou 

tématiku. Dále klientem můžou být maminky na mateřské dovolené, díky našemu umístění 

mohou využít jiných služeb, dětského koutku. Dá se říci, že omezení zde nejsou. Budeme se 

snažit vyjít vstříc všem požadavkům. 

 

4.4 Konkurence 

Jak už bylo výše zmíněno, v Havířově působí 2 konkurenční společnosti s několika 

jazykovými kurzy. Tyto kurzy nemají řádnou osnovu výuky, jsou zde probírány stejné učební 

knihy jako ve školách. Tyto kurzy se více hodí na doučování nebo procvičování učiva 

z výuky. 

  První konkurenční firma zde nemá vlastní zázemí, působí v pronajímaných třídách 

v budově gymnázia a výuka je zaměřená pouze na dospělé nebo starší studenty. Považujeme 

za naši výhodu, že nemají vlastní prostory a tudíž jsou omezeny časem, kdy jsou učebny pro 

ně přístupné. Také tyto třídy nejsou vybaveny pomůckami v cizím jazyce, chybí jim zde 

slovníky, beletrie v cizím jazyce, která by zaujala a zpestřila výuku. Nejsou zde žádné 

vizuální pomůcky. Druhá konkurenční škola, která také pořádá výuku anglického jazyka, 

působí v rodinném domě mimo centrum města. Je ve větší vzdálenosti od autobusových 

zastávek a také možnost parkování je zde omezená. Výuka také je pouze v odpoledních 

hodinách. Naše škola má oproti nim výhodu také v poskytování hodin i v dopoledních 

hodinách, navíc se nesoustředíme pouze na dospělou klientelu, ale i děti školního a 

předškolního věku. 

 Naše učebna se bude od jiných lišit na první pohled. Nehodláme jen vyučovat jazyk, 

ale chceme budoucí studenty zaujmout všemi možnými prostředky. Součástí učebny bude i 

televize s rekordérem a videa namluvená rodilými mluvčími, beletrie v cizím jazyce na 

zapůjčení, mapy, průvodce zemí a pamětihodnostmi (viz. obr. 4.11). 

 Další možnost v získání konkurenční výhody vidíme v dětském koutku, kdy by rodiče 

mohli nechat děti si hrát, během jejich výuky (viz. obr. 4.12). Tak jim ubyde starostí s tím, 

kdo se o ně postará a zbytečným přejížděním, případně mohou nechat děti absolvovat některý 

z kurzů, které se zde konají. Výhodou umístění učebny v kulturním domě jsou další kulturní 

služby. Je zde také umístěna vernisážní hala, kde si mohou lidé krátit čas při čekání na 
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hodinu, mnoho jiných kroužků hlavně pro děti, například různá aerobní cvičení, hra na 

hudební nástroje a jiné. Rodiče můžou odložit své ratolesti do nějakého hudebního kroužku a 

sami se zatím věnovat zdokonalení jejich znalosti jazyka. 

           

Obrázek 4.11; Zařízení učebny. Zdroj: www.kenet.cz/odborne-ucebny 

Obrázek 4.12; Zařízení dětského koutku. Zdroj: www.solnicka.eu/detsky-koutek.html 

 

4.5 Marketing a prodej 

V rámci propagace jazykové školy se chystáme zviditelnit pomocí propagačních 

letáků na frekventovaných místech jako jsou zastávky MHD, podáním inzerátu do radničních 

novin města, které obdrží každá domácnost, na úřadech práce jako možnost zlepšení vzdělání 

a tím i životopisů a pozice na trhu práce. Dále využije internetových serverů a sociálních sítí 

k propagaci školy. Plánujeme zavést slevy pro studenty a nezaměstnané a pro důchodce. 

Jednalo by se o 10% z ceny kurzu, také bychom ocenily věrnost naší škole, po 3 letech o 10% 

z konečné částky. 

Kapacita hodiny je omezena počtem míst, aby nedocházelo ke zhoršení kvality výuky.  

Jedné hodiny se může zúčastnit maximálně 15 žáků. Celkem se pořádá 6 kurzů týdně pro děti 

předškolního věku a 12 kurzů se standartními hodinami. Jedna hodina pro děti předškolního 

věku trvá 90 minut z důvodu udržení jejich zájmu a schopnosti se soustředit, standartní 

hodina pak 120 minut. V případě velkého zájmu by bylo po domluvě možné navýšit počet 

hodin ve večerních hodinách. Aby byl kurz otevřen, je třeba alespoň 3 studentů na hodině. 

Získat si zákazníka chceme na základě dobrého vybavení, kvalitní výuky, osobního 

přístupu, přizpůsobení se probíraných témat k studentům, zpestřením výuky na základě videí, 

průvodců. Také využijeme toho, že učebna se nachází v kulturním domě s dětským koutkem, 

možností jiných aktivit pro rodiče s dětmi. Tímto je ušetříme starostí, kdo by se o jejich děti 

postaral, nebo s přejížděním. Chceme zaměřit hodiny hlavně na konverzaci. Začátečníky 

budeme učit od úplných začátků, u mírně pokročilých se zaměříme na schopnost domluvit se 

v běžných situacích, při cestování, nákupech atd. 
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Plánovaným očekáváním je získat dominantní pozici jako poskytovatel poskytující 

výuku anglického jazyku. Máme v plánu ovládnout alespoň 75% současné poptávky do pěti 

let od založení školy. Budeme jim konkurovat kvalitou výuky, formou, prostředím a také 

cenou a slevami pro studenty, důchodce či nezaměstnané. Také slevou pro věrné studenty.  

Běžné kurzy stojí u konkurence u jazykové školy „abc english“ od 2245 Kč za 17 

týdnů a u „Top School“ jsou hodiny soukromějšího rázu a cenově je nejdražší. Naše škola, 

tedy „Schola LINGUIS“, nabízí 17-ti týdenní výuku pro děti předškolního věku za 1 500 Kč a 

pro ostatní za 2 500 Kč. Při slevách pro studenty, nezaměstnané nebo důchodce za 2 250 Kč. 

V ceně je i možnost vypůjčení knih (beletrie, pohádky, mapy, průvodce).  

 

 

4.6 Vedení firmy a zaměstnanci 

 Jazyková škola „Schola LINGUIS“ byla založena 2 zakladatelkami, výše vkladů byla 

ve stejném poměru, tedy obě společnice mají stejnou působnost pravomocí. Ve vedení 

společnosti jsou tedy Kateřina Koláčková, která působí také jako správce vkladu a Ivona 

Nevřalová, která současně vykonává funkci jednatele. Obě spoluzakladatelky se starají o 

administrativní činnost a o zaměstnance. Účetní činnost obstará Ivone Nevřalová, která 

absolvovala účetní kurz. V případě, že by její znalosti nestačily, jsme připravené si najmout 

kvalifikovanou účetní.  

V začátcích našeho podnikání počítáme pouze s jedním stálým zaměstnancem a to 

s lektorkou anglického jazyka. Po pečlivém výběru jsme vybraly ženu středního věku Bc. 

Veroniku Novou, která již má zkušenosti s výukou cizího jazyka. Nejen, že už dříve jako 

lektorka pracovala, také žila několik let v zahraničí. Má tedy osobní zkušenosti jak s učením, 

tak i s jazykem, kulturou a prostředím. Absolvovala několik semestrů pedagogické školy, což 

bude pozitivní při komunikaci a navazování kontaktů. Dále v zahraničí pracovala jako au pair 

v rodině se 3 dětmi ve věku 4-16 let, což počítáme jako další výhodu při jednání s mladšími 

účastníky hodin. Za základní hrubou mzdu jsme zvolily částku 20 000 Kč. Pracovní doba 

pouze od pondělí do pátku, volné víkendy a svátky. V případě rozšíření hodin se částka hrubé 

mzdy navýší podle počtu přidaných hodin. Také odměny budou připadat podle výše 

obsazenosti naplnění hodin. 

V současné době pracovní úvazek zaměstnankyně činí:  4 * 90 min = 360 min = 6 hodin 

           6 * 120 min = 720 min = 12 hodin 
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Celkový úvazek je tedy 18 hodin týdně. O zbytek hodin se postará Kateřina Koláčková, druhý 

lektor anglického jazyka. 

Jako zaměstnavatelé musíme platit za zaměstnance odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. Odváděná částka se vypočítává z hrubé mzdy zaměstnance, po odvedení těchto 

částek na zdravotní a sociální pojištění bude čistá mzda 13 200 Kč. Tato suma je pouze 

orientační, nejsou zde započítány odměny a práce přesčas (využita kalkulačka čisté mzdy 

2012).
30

 Vycházíme z údajů o výši současných odvodů platné pro rok 2012.  

V začátcích podnikání tedy máme v plánu mít pouze jednoho jiného zaměstnance, 

další činnost obstaráme se spoluzakladatelkou. V případě zájmu bychom rozšířily počet hodin 

ve večerních hodinách. Kapacitu studentů na hodinách z důvodu kvality výuky nemůžeme 

rozšířit. Další možností by bylo pronajmutí dalších prostor, v současné době jsou v místě 

učebny volné další prostory k pronajmutí. Rozšíření jazykové školy máme v plánu, ale až 

v delším časovém horizontu. V tomto případě bychom musely přijmout dalšího zaměstnance 

s kvalifikací na anglický a jiný jazyk a pronajmout další prostory. 

 

4.7 Marketingový mix 

Marketingový mix je nástroj společnosti, který používá společnost, aby co nejvíce se 

přizpůsobila požadavkům zákazníků. Marketingový mix obsahuje tzv. 4P (přeložené 

z angličtiny), jedná se o produkt (product), cena (price), místo prodeje (place) a komunikace 

(promotion). 

Propagace školy, její zviditelnění a přiblížení se k zákazníkům toho všeho se snažíme 

dosáhnout pomocí marketingového mixu. Marketingový mix má pomoci škole pomoci si 

vybudovat image, získat klienty a udržet si je, vytvářet si s nimi pozitivní vztahy, aby se stali 

našimi věrnými klienty a dále doporučovali naše služby dál. 

Marketingový mix u jazykové školy můžeme soustředit na služby, které škola bude 

poskytovat, cenu za výuku, umístění školy, vybavení školy, zaměstnance. Každá z těchto 

oblastí nám může pomoci získat zákazníky. Čím vyšší úrovně budeme v těchto oblastech 

dosahovat, tím kvalitnější a přitažlivější bude naše škola pro naše okolí a tím i pro budoucí 

klienty. To vše jsou možnosti, jak odlišit naši školu od konkurence, jak získat nové zákazníky, 

popřípadě je přetáhnout od konkurence. Záleží na osobním přístupu, snaze přizpůsobit se 

zákazníkům jak časově, tak věcnou náplní výuky. 

                                                 
30

 Výpočet čisté mzdy a odvádění sociálních dávek. Mzdový kalkulátor. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/financni-kalkulacky/mzdovy-kalkulator/ 
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Nabídka služeb naší jazykové školy se může na první pohled zdát stejná jako u 

konkurence. Snaha naučit základy jazyka (product) nebo rozvíjet jejich znalosti je u všech 

škol stejná. Chceme rozšířit poskytované služby o možnosti půjčení knih, beletrie, nebo videí 

ve vyučovaném jazyce. Nemáme v úmyslu naplnit hodiny pouze teorií a gramatikou, chceme 

se zaměřit na konverzaci, hovory v běžném životě, orientovat se a schopnost domluvit se 

v běžných situacích (viz. obr. 4.13, 4.14, 4.15). Dále chceme zpestřit výuku osobními 

zkušenostmi lektorky z pobytu v zahraničí. Také nabízíme kurzy už pro děti předškolního 

věku. Máme pro ně připravené hádanky, říkanky, písničky a pohádky v anglickém jazyce. 

Kapacita třídy je maximálně 15 studentů z důvodu, aby neklesla úroveň výuky a byl zachován 

osobní přístup ve výuce. Možností jak získat klienty je také možnost nabízet první hodinu 

zdarma, aby si potencionální uchazeči mohli vyzkoušet, jak jsou hodiny vedeny a poté se 

rozhodli, zda jim bude tento styl výuky vyhovovat.  

 

   

Obrázek 4.13; Soubor cd Angličtina do ucha. Zdroj: edulink.cz/anglictina-do-ucha-1-dil-nova.html 

Obrázek 4.14; Angličtina English elements. Zdroj: www.langmaster.cz 

Obrázek 4.15; Učebnice a cd Easy english. Zdroj: www.amazon.com 

 

Úspěch školy ve smyslu splnění očekávaných cílů nezávisí pouze na nabízeném 

obsahu služeb, ale i na propagaci (promotion) školy, na způsobu jak bude informovat okolí o 

své činnosti, kde je učebna, jaká je zde dostupnost. My využijeme propagaci pomocí 

vylepených letáků na veřejných plochách, inzeráty ve školách a školkách, na úřadech práce a 

také sociálních sítí. Hodláme využít nejrozšířenější sít „facebook“ a také „twitter“, kde 

budeme informovat o nové jazykové škole „Schola LINGUIS“. Také zveřejněním inzerátu v 

radničních novinách, které jsou dodávány do každé domácnosti. Hodláme využít i umístění 

učebny v kulturním domě umístěním letáčků na chodbách, kde si rodiče krátí čas při čekání 

na jejich děti. Máme zájem o přímý marketing zaměřený na rodiče dětí v předškolním a 

školním věku, jsou to potencionální dlouhodobí klienti. Také proto, že lidé ve středním věku 

si uvědomují, jak důležité je v dospělosti znalost jiné než rodné řeči. Image školy výrazně 
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ovlivňuje rozhodování o výběru firmy. Také prostředí, ve kterém dochází k výuce, dobře 

vybavená učebna může přivést klienty k nám. 

Velkou roli při rozhodování, který jazykový kurz zvolit je cena (price). Mnoho 

občanů, by si při příliš vysoké ceny za výuku, hodiny dovolit nemohli. Pro rodiny s 2 dětmi 

by placení jazykové školy znamenalo citelnou ztrátu z rodinného rozpočtu, proto se snažíme 

přizpůsobit zákazníkům, co nejvíce je možné. Standartní cena za kurz činí 2 500 Kč, u 

předškolních dětí 1500 Kč. Snažíme se být dostupní i pro skupiny momentálně ekonomicky 

neaktivních obyvatel, pro ně je připravena sleva ve výši 10% z částky kurzovného. Také 

oceňujeme věrnost stálých klientů, kde je pro ně připravena také sleva ve výši 10% 

z kurzovného. Ve srovnání s konkurencí dalších jazykových škol je jazyková škola „Schola 

LINGUIS“ jednou z těch cenově dostupnějších. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje klienty je umístění školy tedy „place“, kde se 

nachází, ve které čtvrti města. Ptáme se, jestli je to bezpečná čtvrť, jaká je dostupnost a okolí. 

Jestli jsou v blízkosti zastávky městské hromadné dopravy, zda je zde možnost zaparkovat, 

jestli se jedná o parkoviště bezplatné nebo ne. Dále bych zde zařadila vlastní vzhled učebny, 

jestli se jedná o sterilní bílou místnost a lavice, nebo je vybavena dalšími pomůckami. Jsou to 

všechno způsoby, jak přiblížit vlastní jazyky blíže k studentům a možnosti, jak přilákat 

studenty do naší školy. 

Dále výběr školy ovlivňují samotní zaměstnanci, v případě jazykové školy lektor. Jako 

zákazníka mě zajímá, jestli je lektorem osoba, která se sama naučila jazyk na některé 

z jazykových škol tady nebo v zahraničí, jestli má osobní zkušenosti s cizím jazykem, zda 

pobývala nějakou dobu v zahraničí. Jaké má vzdělání, zda je schopna předat své zkušenosti a 

znalosti, laicky řečeno zda umí učit. Také používané vzdělávací metody, osobní přístup, snaha 

o co největší přiblížení jazyku ovlivňují zákazníka při jeho rozhodování. 

 

4.8 Finanční plán 

Provozování jazykové školy je finančně náročné. Je s tím spojeno mnoho nákladů, 

musí být vynaloženy výdaje již před samotným vznikem společnosti. Zařídit provozovnu, 

uhradit veškeré výdaje s tím spojené, vybavit učebnu, vynaložit peníze na reklamu, abychom 

zviditelnily naši jazykovou školu a mnoho dalšího (viz. tabulka 4.2).  
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Přehled jednorázově vynaložených výdajů na zařízení učebny. 

 

Stůl 5 000 Kč 

Lavice 20 000 Kč 

Skříň 8 000 Kč 

Magnetická tabule 3 500 Kč 

Fixy na psaní 350 Kč 

Beletrie a jiné publikace v anglickém jazyce 5 000 Kč 

Televize 10 000 Kč 

Přehrávač 5 000 Kč 

Zařízení dětského koutku 10 000 Kč 

Marketing a propagace 10 000 Kč 

Účetní software 9 600 Kč 

Celková suma 86 450 Kč 

Tabulka 4.2 

 

Z tabulky vyplývá množství vynaložených peněžních prostředků. Jsou zde uvedeny 

základní výdaje potřebné k realizaci naší společnosti, jako je například zařízení učebny. 

Počítáme zde i s prostředky vynaložené na marketing, které budou na začátku podnikání 

vyšší, protože společnost zatím není známá. V dalších letech by tato položka měla postupně 

klesat. Pokud by ale výnosy byly nižší, tak bychom tuto nákladovou položku musely zvýšit a 

investovat více prostředků do reklamy a získání nových klientů. 

 

Přehled vynaložených nákladů při založení s.r.o. 

Notářský zápis společenské smlouvy (1 stejnopis) ………………… 3200 Kč + 20 % DPH 

3x opis společenské smlouvy (8 stran, 100 Kč za stránku + 20 % DPH)…………..2 880Kč 

Výpis z katastru nemovitosti …………………………………………………..…… 179 Kč 

Zaplacení správního poplatku při ohlášení živnosti…………………………..…… 1 000 Kč 

Ověření podpisu – čestné prohlášení jednatele ……………………….... 30 Kč + 20 % DPH 

Ověření podpisu – podpisový vzor jednatele (2x) ……………………..  60 Kč + 20 % DPH 

Výpis z rejstříků trestů jednatele (2x)……………………………………………….. 200 Kč 

Soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku ………………………………... 6 000 Kč 

Celkem……………………………………………………………………………. 14 207 Kč 
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Přehled vynaložených nákladů při založení živnosti jako FO 

Výpis z katastru nemovitosti …………………………………………………..….… 179 Kč 

Zaplacení správního poplatku při ohlášení živnosti…………………………..……. 1 000 Kč 

Ověření podpisu ……………………………..………………………….. 30 Kč + 20 % DPH 

Výpis z rejstříků FO…………… …...……………………………………………….. 100 Kč 

Celkem……………………………………………………………………………..  1 345 Kč 

 

Přehled vynaložených nákladů při založení sdružení dvou fyzických osob. 

Sepsání smlouvy o sdružení………………………………………………………… 2 000Kč 

Ověření podpisů (2x) ……………………………………………………..60 Kč + 20% DPH 

Zde není nutné písemná smlouva, ale v založení fiktivního sdružení jsme tuto smlouvy 

nechaly sepsat (viz. příloha 9). Poplatky spojené s živností byly uhrazeny už dříve. 

Provozní náklady v prvních třech měsících 

 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 

Nájem 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 

Voda, elektřina 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Provoz kanceláře, telefon 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Marketing 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 

Celkem 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

Tabulka 4.3 

Náklady spojené s provozováním podnikání u s.r.o. (v Kč) 

Druh nákladu Za měsíc Za čtvrt roku 

Nájemné  30 000  90 000 

Výdaje za energii, vodu, teplo  5 000 15 000 

Provoz kanceláře, telefon 5 000 15 000 

Marketing 10 000 30 000 

Hrubé mzdy  60 000 180 000 

Odvody na sociální a zdravotní pojištění 20 400 61 200 

Celkem 130 400 391 200 

Tabulka 4.4 

V tabulce jsou uvedeny mzdy se sociálním a zdravotním pojištěním, které je hrazeno 

zaměstnavatelem. Měsíční náklady na provoz činí při těchto podmínkách 130 400 Kč. 
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Potřebný kapitál pro s.r.o. 

Zřizovací výdaje pro s.r.o. 14 207 Kč 

Investiční výdaje 86 450 Kč 

Provozní náklady (3 měsíce) 391 200 Kč 

Celkem pro s.r.o. 491 857Kč 
Tabulka 4.5 

Potřebný kapitál pro sdružení 2 fyzických osob při zahájení činnosti 

Zřizovací výdaje pro sdružení  2 066 Kč 

Investiční výdaje 86 450 Kč 

Provozní náklady (3 měsíce) 391 200 Kč 

Celkem (pro sdružení) 479 716 Kč 
Tabulka 4.6 

 

Z tabulek 4.5 a 4.6 vyplývá potřebné množství kapitálu do začátku podnikání.  

Při podnikání jako společnost s ručením omezeným máme počáteční vklad 60 000 Kč, 

tedy potřebujeme získat kapitál pro pokrytí všech nákladů. V případě s.r.o. potřebujeme získat 

kapitál ve výši 492 000 Kč – 60 000 Kč, tedy 432 000,- Kč.  

U právní formy podnikání jako sdružení dvou fyzických osob jsou náklady o nižší, což 

je způsobeno nižšími zřizovacími náklady. U sdružení potřebujeme počáteční kapitál ve výši 

480 000,- Kč, přitom počáteční vložený kapitál pokryje 100 000,- Kč, tedy v tomto případě 

bychom potřebovaly získat 380 000,- Kč pro pokrytí nákladů v prvních třech měsících. 

Pro získání zbylých prostředků se snažíme získat půjčku ve výši 500 000,- Kč. Tato 

částka je vysoká, tudíž nepočítáme, že bychom ji obdržely. Pro účel této práce budeme ale 

dále pracovat s půjčkou v této výši. Pro začínající společnosti je dnes vhodná Českomoravská 

záruční a rozvojová banka, a.s., která podporuje malé a střední podnikatele v jejich počátcích 

nebo je možné poprosit rodiče nebo někoho z okolí, aby se za nás jako žadatele o půjčku 

zaručil. Vezmeme si tedy od banky úvěr v hodnotě 500 000 při roční úrokové míře 8,5 % p.a. 

na dobu 5 let. 

Výše splátky: 10 138, 2 Kč 

Úrok: 8,5% ročně 

Počet splátek: 60 měsíců 

Výše úvěru: 500 000 Kč 

Celkové navýšení o 108 292 Kč (21.66%) 

Tedy po 5 letech splácení úvěru přeplatíme 108 292 Kč. 
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Plánované náklady pro rok  2012 

Druh nákladu LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN  ČERVEN 

Nájemné 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Mzdy včetně odvodů 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Energie, voda,.. 7 000 7 000 5 000 5 000 5 000 4 000 

Kancelář, telefon,.. 10 000 8 000 5 000 4 500 3 500 4 000 

Propagace 30 000 25 000 15 000 15 000 5 000 5 000 

Úroky z úvěru 1 805 1 805 1 805 1 805 1 805 1 805 

 

Druh nákladu ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 

Nájemné 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Mzdy včetně 

odvodů 

60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

Energie, voda,.. 3 000 2 500 4 500 5 000 5 000 7 000 

Kancelář, telefon,.. 2 000 3 500 5 000 4 500 5 000 4 000 

Propagace 10 000 5 000 2 000 3 000 3 000 2 000 

Úroky z úvěru 1 805 1 805 1 805 1 805 1 805 1 805 

Tabulka 4.7 

 

Plánované náklady za období 2012 – 2014 

Druh nákladu 2012 2013 2014 

Nájemné 360 000 Kč 360 000 Kč 720 000 Kč 

Mzdy včetně odvodů 720 000 Kč 720 000 Kč 960 000 Kč 

Energie, voda,.. 60 000 Kč 60 000 Kč 120 000 Kč 

Kancelář, telefon,.. 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

Propagace 120 000 Kč 30 000 Kč 15 000 Kč 

Úroky z úvěru 21 659 Kč 21 659 Kč 21 659 Kč 

Celkem  1 341 659 Kč 1 341 659 Kč 1 896 659 Kč 

Tabulka 4.8 

Pokud bude jazyková škola úspěšná, v budoucnu bychom rozšířily prostory podnikání 

a nabídly rozšířenou nabídku služeb. Proto v roce 2014 jsou náklady vyšší. V tomto případě 

bychom přijmuly dodatečně dalšího zaměstnance, z tohoto důvodu jsou náklady na mzdy a 

nájemné v roce 2014 vyšší než v minulých letech (viz. tabulka 4.8). Počítáme také s tím, že 

bude nutné pořídit nové a modernější učebnice, beletrii a ostatní předměty, které bude nutné 

obnovovat, abychom nezaostávaly za konkurencí, což se projeví v delším časovém horizontu. 
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Tržby za jeden semestrální kurz (17 týdnů) 

Budoucí tržby se odvíjí podle naplnění kurzu. Kurz se otevře při minimálním počtu tří 

studentů na hodině. Maximální kapacita studentů na hodině je 15 žáků, aby nebyla snížena 

úroveň výuky. Celkem se pořádá 6 kurzů týdně pro děti předškolního věku a 12 kurzů se 

standartními hodinami. Jedna hodina pro děti předškolního věku trvá 90 minut z důvodu 

udržení jejich zájmu a schopnosti se soustředit, standartní hodina pak 120 minut. V případě 

velkého zájmu by bylo po domluvě možné navýšit počet hodin ve večerních hodinách. Naše 

škola, tedy „Schola LINGUIS“, nabízí 17-ti týdenní výuku pro děti předškolního věku za 1 

500 Kč a pro ostatní za 2 500 Kč. Při slevách pro studenty, nezaměstnané nebo důchodce za 

 2 500 Kč. Jedná se o 10% z ceny kurzu, také bychom ocenily věrnost naší škole, po 3 letech 

o 10% z konečné částky (viz. tabulka 4.9). 

 

DRUH HODINY (17. TÝDNŮ) CENA 

Standartní výuka 2 500 Kč 

Předškolní výuka 1 500 Kč 

Slevy pro ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 10 % 

Sleva pro věrné zákazníky 10% 

Tabulka 4.9 

Při naplnění všech hodin bychom utržili za 17 týdnů, pokud není uvedeno jinak: 

Plně obsazené předškolní hodiny 15 * 1500 * 6 = 135 000 Kč 

Plně obsazené standartní hodiny 15 * 2500 * 12 = 450 000 Kč 

Plně obsazené standartní hodiny + slevy 15* 2250 * 12 = 405 000 Kč 

Standartní hodiny při polovičním naplnění hodin 225 000 Kč 

Standartní hodiny při třetinovém naplnění hodin 150 000 Kč 

Předškolní hodiny při polovičním naplnění hodin 67 500 Kč 

Předškolní hodiny při třetinovém naplnění hodin 45 000 Kč 

Možný maximální výnos 585 000 Kč 

Tabulka 4.10 

Částky uvedené v tabulce 4.10 jsou pouze orientační. Nejsou zde započítány slevy pro 

neaktivní obyvatelstvo, nebo slevy za věrnost, jelikož teprve s podnikáním začínáme. 

V prvních letech podnikání počítáme s pesimističtější verzí viz. tabulka 4.11, kde jsou 

uvedeny možné dosahované výnosy podle obsazenosti hodin. Jazyková škola si bude teprve 

pozici na trhu budovat a není ještě dostatečně známá. Z tohoto důvodu jsou, jak už je výše 

uvedeno (viz. tabulka 4.8), náklady na propagaci vyšší v prvním roce podnikání. 
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Možný roční výnos (v Kč, bez užití slev) 

Obsazenost Standartní hodiny Předškolní hodiny Celkem 

10 % 135 000 40 500 175 700 

20 % 270 000 81 000 351 000 

30 % 405 000 121 500 526 500 

40 % 540 000 162 000 702 000 

50 % 675 000 202 500 877 500 

Tabulka 4.11 

 

Plánované výnosy za období 2012 – 2014 (v Kč) 

Výnosy (bez užití slev) 2012 2013 2014 

Předškolní kurzy při 100% obsazení 405 000 405 000 810 000 

Předškolní kurzy při 1/2 obsazení 202 500 202 500 405 000 

Předškolní kurzy při 1/3 obsazení 135 000 135 000 270 000 

Standartní kurzy při 100% obsazení 1 350 000 1 350 000 2 700 000 

Standartní kurzy při 1/2 obsazení 675 000 675 000 1 350 000 

Standartní kurzy při 1/3 obsazení 450 000 450 000 900 000 

Celkem při 100% obsazení 1 755 000 1 755 000 3 510 000 

Celkem při ½ obsazení 877 500 877 500 1 755 000 

Celkem při 1/3 obsazení 585 000 585 000 1 170 000 

Tabulka 4.12 

Pro rok 2014 počítáme s rozšířením výuky, proto zde jsou plánované výnosy vyšší (viz. 

tabulka 4.12).  

Hospodářský výsledek pro následující období: 

 V tabulce 4.13 jsou rozepsány výnosy podle obsazenosti kurzů, 3 semestrální kurzy při 

stejné obsazenosti. Ze začátku počítáme spíše s nižší obsazeností, s tím, že první roky bude 

společnost pravděpodobně prodělávat. S postupem času si škola získá více studentů a nabude 

větší známosti v okolí a tím budou i výnosy růst. Tyto výnosy jsou pouze orientační, nejsou 

zde započítány slevy. Hospodářské výsledky jsou spočítány při celoroční stejné obsazenosti 

při plném naplnění, polovičním naplnění a třetinovém obsazení kurzů. 
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Náklady 2012 2013 2014 

Nájemné 360 000 360 000 720 000 

Mzdy včetně odvodů 720 000 720 000 960 000 

Energie, voda, .. 60 000 60 000 120 000 

Úroky z úvěru 21 659 21 659 21 659 

Celkem 1 161 659 1 161 659 1 821 659 

Výnosy (bez užití slev) 2012 2013 2014 

Předškolní kurzy při 100% obsazení 405 000 405 000 810 000 

Předškolní kurzy při 1/2 obsazení 202 500 202 500 405 000 

Předškolní kurzy při 1/3 obsazení 135 000 135 000 270 000 

Standartní kurzy při 100% obsazení 1 350 000 1 350 000 2 700 000 

Standartní kurzy při 1/2 obsazení 675 000 675 000 1 350 000 

Standartní kurzy při 1/3 obsazení 450 000 450 000 900 000 

Celkem při 100% obsazení 1 755 000 1 755000 3 510 000 

Celkem při ½ obsazení 877 500 877 500 1 755 000 

Celkem při 1/3 obsazení 585 000 585 000 1 170 000 

HV při 100% obsazení 593 341 593 341 1 688 341 

HV při 1/2 obsazení -284 153 -284 153 -66 653 

HV při 1/3 obsazení -576 653 -576 653 -651 653 

Tabulka 4.13 

Během roku se budou konat 3 semestry kurzů. Daň z příjmů právnických osob pro rok 

2012 činí 19%. Fyzické osoby (živnostníci) odvádí státu daně z příjmů fyzických osob, pro 

které je v současné době stanovena daňová sazba 15 %. Zisk vyprodukovaný podnikem je 

nejdříve zdaněn formou daně z příjmů právnických osob (19 %), podruhé společníci zdaní 

svůj podíl jako příjem z kapitálového majetku (15 %). 

Z tabulky výše vyplývá, že společnost bude ve ztrátě už při polovičním naplnění tříd. 

Aby společnost vykazovala zisk a byla schopná krýt veškeré náklady je třeba vyšší 

obsazenost. Při 75% naplnění společnost bude dosahovat zisku a nebude ve ztrátě. Při tomto 

obsazení tříd by výnosy byly ve výši 1 404 000 Kč bez užití slev. Tedy počítáme s 12 

studenty na hodinách během tří uskutečněných semestrů ročně. Náklady pro rok 2012 (viz. 

tabulka 4.13) jsou 1 161 659 Kč.  Po odečtení nákladů by byl hospodářský výsledek 242 341 

Kč bez zdanění, po zdanění 196 296 Kč.  

 

Cash Flow 

 Při sestavování výkazu cash flow počítáme s tím, že příjmy nebudou přibývat každý 

měsíc, proto například u druhého měsíce jsou příjmy nulové (viz. tabulka 4.14, 4.15). 
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Měsíční výkaz Cash Flow – s.r.o. 

Cash Flow za 1. měsíc Cash Flow za 2. měsíc 

Hotovost na začátku 60 000 Hotovost na začátku 487 705 

Úvěr 500 000 

Příjmy: 

10% naplnění předškolních kurzů 

10% naplnění standartních kurzů 

 

40 500 

135 000 

Příjmy: 

10% naplnění předškolních kurzů 

10% naplnění standartních kurzů 

 

0 

Příjmy celkem 175 500 Příjmy celkem 0 

Výdaje: 

Počáteční investice 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

100 657 

30 000 

7 000 

10 000 

30 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

 

30 000 

7 000 

8 000 

25 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 247 795 Výdaje celkem 140 138 

Hotovost na konci 1. měsíce 487 705 Hotovost na konci 2. měsíce 347 567 

 

Cash Flow za 3. měsíc Cash Flow za 4. měsíc 

Hotovost na začátku 347 567 Hotovost na začátku 222 429 

Příjmy: 

10% naplnění předškolních kurzů 

10% naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

50% naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

67 500 

150 000 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 217 500 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

5 000 

15 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

4 500 

15 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 125 138 Výdaje celkem 124 638 

Hotovost na konci 3. měsíce 222 429 Hotovost na konci 4. měsíce 315 291 
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Cash Flow za 5. měsíc Cash Flow za 6. měsíc 

Hotovost na začátku 315 291 Hotovost na začátku 201 653 

Příjmy: 

10% naplnění předškolních kurzů 

10% naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

1/3 naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 0 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

3 500 

5000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

4 000 

4 000 

5 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 113 638 Výdaje celkem 113 138 

Hotovost na konci 5. měsíce 201 653 Hotovost na konci 6. měsíce 88 515 

 

 

 

Cash Flow za 7. měsíc Cash Flow za 8. měsíc 

Hotovost na začátku 88 515 Hotovost na začátku - 26 623 

Příjmy: 

1/3 naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3 naplnění standartních kurzů 

 

360 000 

108 000 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 468 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

3 000 

2 000 

10 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

2 500 

3 500 

5 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 115 138 Výdaje celkem 111 138 

Hotovost na konci 7. Měsíce - 26 623 Hotovost na konci 8. měsíce 330 239 

 

 

 



66 

 

Cash Flow za 9. měsíc Cash Flow za 10. měsíc 

Hotovost na začátku 330 239 Hotovost na začátku 218 601 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 0 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

4 500 

5 000 

2 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

4 500 

3 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 111 638 Výdaje celkem 112 638 

Hotovost na konci 9. měsíce 218 601 Hotovost na konci 10. měsíce 105 963 

 

 

Cash Flow za 11. měsíc Cash Flow za 12. měsíc 

Hotovost na začátku 105 963 Hotovost na začátku - 7 175 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

1/2 naplnění předškolních kurzů 

1/2 naplnění standartních kurzů 

 

67 500 

225 000 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 292 500 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

5 000 

3 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

7 000 

4 000 

2 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 113 138 Výdaje celkem 113 138 

Hotovost na konci 11. Měsíce - 7 175 Hotovost na konci 12. měsíce 172 187 

Tabulka 4.14 
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Měsíční výkaz Cash Flow - sdružení 

Cash Flow za 1. měsíc Cash Flow za 2. měsíc 

Hotovost na začátku 100 000 Hotovost na začátku 499 846 

Úvěr 500 000 

Příjmy: 

10% naplnění předškolních kurzů 

10% naplnění standartních kurzů 

 

40 500 

135 000 

Příjmy: 

1/3 naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

Příjmy celkem 175 500 Příjmy celkem 0 

Výdaje: 

Počáteční investice 

Notebooky a tiskárna 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

88 516 

40 000 

30 000 

7 000 

10 000 

30 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

 

 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

 

 

30 000 

7 000 

8 000 

25 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 275 654 Výdaje celkem 140 138 

Hotovost na konci 1. měsíce 499 846 Hotovost na konci 2: měsíce 359 708 

 

 

Cash Flow za 3. měsíc Cash Flow za 4. měsíc 

Hotovost na začátku 359 708 Hotovost na začátku 234 570 

Příjmy: 

10% naplnění předškolních kurzů 

10% naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

50% naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

67 500 

150 000 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 217 500 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

5 000 

15 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

4 500 

15 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 125 138 Výdaje celkem 124 638 

Hotovost na konci 3. měsíce 234 570 Hotovost na konci 4. měsíce 327 432 
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Cash Flow za 5. měsíc Cash Flow za 6. měsíc 

Hotovost na začátku 327 432 Hotovost na začátku 213 794 

Příjmy: 

50% naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

50% naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 0 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

3 500 

5000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

4 000 

4 000 

5 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 113 638 Výdaje celkem 113 138 

Hotovost na konci 5. měsíce 213 794 Hotovost na konci 6. měsíce 100 656 

 

 

 

Cash Flow za 7. měsíc Cash Flow za 8. měsíc 

Hotovost na začátku 100 656 Hotovost na začátku - 25 518 

Příjmy: 

1/3 naplnění předškolních kurzů 

1/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3 naplnění standartních kurzů 

 

360 000 

108 000 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 468 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

3 000 

2 000 

10 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

2 500 

3 500 

5 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 115 138 Výdaje celkem 111 138 

Hotovost na konci 7. Měsíce - 25 518 Hotovost na konci 8. měsíce 342 380 
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Cash Flow za 9. měsíc Cash Flow za 10. měsíc 

Hotovost na začátku 342 380 Hotovost na začátku 230 742 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 0 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

4 500 

5 000 

2 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

4 500 

3 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 111 638 Výdaje celkem 112 638 

Hotovost na konci 9. měsíce 230 742 Hotovost na konci 10. měsíce 118 104 

 

 

Cash Flow za 11. měsíc Cash Flow za 12. měsíc 

Hotovost na začátku 118 104 Hotovost na začátku 4 966 

Příjmy: 

2/3 naplnění předškolních kurzů 

2/3 naplnění standartních kurzů 

 

0 

0 

Příjmy: 

1/2 naplnění předškolních kurzů 

1/2 naplnění standartních kurzů 

 

67 500 

225 000 

Příjmy celkem 0 Příjmy celkem 252 500 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

5 000 

5 000 

3 000 

10 138 

60 000 

Výdaje: 

Nájem 

Energie 

Provoz kanceláře 

Propagace 

Splátka úvěru + úrok 

Mzdy včetně odvodů 

 

30 000 

7 000 

4 000 

2 000 

10 138 

60 000 

Výdaje celkem 113 138 Výdaje celkem 113 138 

Hotovost na konci 11. Měsíce 4 966 Hotovost na konci 12. měsíce 184 328 

Tabulka 4.15 

 

 Z Cash Flow v obou případech, v podnikání jako společnost s ručením omezeným a 

sdružení fyzických osob, vyplývá, že společnost bude schopna půjčku splácet. 
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4.9 Shrnutí praktické části 

V závěru této kapitoly bych chtěla shrnout založení fiktivní společnosti, jazykové 

školy „Schola LINGUIS“ a vypracování podnikatelského plánu.  

Prvním krokem bylo důkladně zpracovat podnikatelský plán, srovnání svých představ 

s realitou. Dobře zpracovaný podnikatelský plán nás upozorní na chyby, možnosti, s kterými 

jsme nepočítali, a umožní nám je odstranit ještě před vlastní realizací a tím nám ušetří peníze. 

Podnikatelský plán obsahuje všechny faktory, které působí na společnost. Dále bylo nutné se 

rozhodnout o formě podnikání a podle toho se liší postup založení společnosti. 

Po porovnání konkurence jsem se rozhodla pro 17-ti týdenní kurzy za cenu 2 500 Kč a 

1 500 Kč pro děti předškolního věku. Tato cena je přiměřená za poskytované služby. 

Zpracovala jsem možnosti budoucího zisku při plném naplnění, polovičním a třetinovém. 

Tyto odhady se budou lišit v závislosti na obsazenosti, také jsem prozatím počítala s nižším 

platovým ohodnocením.   

 V případě zájmu bychom v dalších letech rozšířily nabídku a expandovaly do dalších 

měst. 
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5. Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat téma „zahájení podnikání malé 

společnosti“. V této práci jsem přinesla ucelený pohled na to, co vlastně je samotné 

podnikání, rozdělení podniků podle velikosti z několika úhlů pohledu a zaměřila se na 2 

nejčastější formy podnikání u nás. Popsala jsem dále činnosti, které podnikáním jsou a které 

zde nespadají. Osoba, která se této činnosti věnuje, se nazývá podnikatelem. Zaměřila jsem se 

na některé z charakteristik, které jsou pro ně typické, jako je iniciativa nebo podstupování 

rizika. Každý z nás je jiný, proto neexistuje ucelený popis těchto vlastností. Někteří 

podnikatelé podstupují riziko a vyhledávají je, jiné se zase drží při zemi. Všechny osobní 

charakteristiky ale mají vliv na konečném postavení společnosti, ať už v podnikání jako 

fyzické osoba nebo právnická.   

Vlastní zahájení společnosti je náročné na administrativu, je nutné mít všechnu 

dokumentaci v pořádku a obejít více úřadů. Existuje i možnost, jak se tomuto vyhnout tzv. 

„ready made companies“, což je ale dražší varianta, než kdybychom si to zařídili sami. 

Snažila jsem se podat pohled zvenčí na tuto problematiku, na první kroky, kterými musí projít 

každý začínající podnikatel. Ve své práci jsem se zaměřila konkrétně na podnikání jako 

fyzická osoba ve sdružení dvou fyzických osob a jako společnost s ručením omezeným. 

Popsala jsem kroky, které musí podnikatel absolvovat, aby založil společnost v jedné z těchto 

forem a dále je srovnávala. Každá z těchto forem má své výhody a nevýhody. Pokud začnu 

své podnikání jako živnostník, nepotřebuji základní kapitál, naopak ručím celým svým 

majetkem. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla v praktické části 

provozovat činnost jako společnost s ručením omezeným. Další možností jak nepodnikat 

sama a tím mít nižší počáteční výdaje bylo založit sdružení dvou fyzických osob, i na tuto 

možnost jsem se zaměřila konkrétněji. 

Jako první jsem začala realizovat podnikatelský plán. Najít nějakou skulina trhu a 

využít ji, aby byla moje společnost úspěšná v závislosti na místě podnikání. Vybrala jsem si 

své rodné město, protože znám okolí i společnosti zde působící. Cizí řeči jsou v dnešním 

globalizovaném světě nutnou součástí. Stále častěji je potřebné k získání zaměstnání znalost 

jednoho nebo více jazyků a proto jsem ses rozhodla pro založení jazykové školy „Schola 

LINGUIS“. 

V současné době působí v České republice desetitisíce malých a středních podnikatelů. 

Podnikat, být svým vlastním pánem, se může zdát lákavé, ale je s tím spojena taky vysoká 

zodpovědnost. Nejen, že budoucí práci a zakázky si musíme vyhledat sami, ale také v případě 
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nemoci, úrazu tu není nikdo, kdo by nás zcela zastoupil. Působí zde silná konkurence, nejen 

ve vnitřním trhu, ale i přicházející z vnějšku, zato zákazníci jsou pořád jen jedni. Je důležité 

se odlišovat, nabízet stále něco jiného a dále inovovat. Společnosti, které jednou se dostanou 

do potíží, nemají moc příležitostí toto pochybení napravit. Image a jméno společnosti má 

trvalou hodnotu, dlouho ji vytváříme, ale ztratit ji můžeme jedním chybným rozhodnutí. 

Odlišovat se poskytovanými službami, kvalitou, přístupem k zákazníkům jsou prostředky, jak 

hodláme získat nebo přebrat konkurenční klienty a naše budoucí zákazníky. 

Založení vlastní společnosti se teda zakládá na více skutečností. Musí se vzít v úvahu 

mnoho faktorů. Musíme být motivováni uspět, mít odhodlání podnikat, zvážit vlastní osobní 

předpoklady pro podnikání.  Objevit skulinu na trhu, mít podnikatelský nápad v čem se 

chceme prosadit, připravit si zakladatelský rozpočet kolik kapitálu bude třeba pro rozjetí 

vlastního podniku, propracovat podnikatelský plán a vybrat si formu podnikání. Do podnikání 

bychom se neměli pouštět bez dobře zpracovaného podnikatelského plánu, který nám pomůže 

se zorientovat v situaci na trhu, ověřit reálnost našeho plánu, zda jsme schopni uspět. 

Vytvoření fiktivní firmy jsem soustředila na zahájení podnikání ve společnosti 

s ručením omezeným a jako sdružení dvou fyzických osob. Tyto dvě formy podnikání se 

zcela liší. Založit společnost s ručením omezeným je zdlouhavý proces, náročný na 

administrativu. Její hlavní výhodou po splacení vkladů je, že už dále neručíme svým 

majetkem. Jako sdružené 2 fyzických osob je podnikání jednodušší, ale jeho hlavní 

nevýhodou je, že sdružení nemá právní subjektivitu. Dohoda mezi dvěma OSSČ nemusí být 

písemného charakteru, stačí ústní dohoda a všichni spolupracující můžou z tohoto vztahu 

čerpat výhody. Po zvážení všech výhod a nevýhod jednotlivých forem podnikání bych si 

zvolila zahájit vlastní podnikání v právní formě společnost s ručením omezeným. I přes její 

nevýhody, které jsou spojeny s vlastním založením podniku a nutností počátečního kapitálu, ji 

považuji za vhodný start fiktivní společnosti. 

Státy se snaží podporovat MPS, existuje mnoho podpůrných a dotačních programů. Ve 

své práci jsem několik z nich i jmenovala. Přece jen jsou tyto malé a střední podniky 

největším zdrojem pracovních míst a to nejen v České republice, ale po celém světě. Popsala 

jsem, na základě jakých kritérií se rozhoduje pro jejich získání. Je důležité mít neustále 

k dispozici aktuální informace a těchto podpůrných prostředků využít k upevnění svého 

postavení na trhu. 

 

 

 



73 

 

Seznam použité literatury: 
[1] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2. 

 

[2] BOROVCOVÁ, M. Finanční řízení a rozhodování přednáška, VŠB EkF, Ostrava 

 

[3] ČANÍK, P., ŘEZBOVÁ, L. a ZAVREL, T. Metody a nástroje podnikatelské etiky. VŠE 

podnikohospodářská fakulta. 2005, 123 s. ISBN 80-245-1143-6 

 

[4] KORÁB, V., PETERKA, J. a Mária ŘEZŇÁKOVÁ.  Podnikatelský plán. Brno: Computer 

Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. 

 

[5] LUKEŠ, M. a LUKEŠOVÁ, J. a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací,  autoři 

kapitoly: Martin Lukeš a Jakub Černický. Osobní faktory úspěchu v podnikání. 2005, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, katedra psychologie a sociologie řízení 

 

[6] MAREK, P. a kolektiv. Studijní průvodce financemi podniku.  2. aktualizované vydání. 

Ekopress, s.r.o., 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1 

 

[7] ALAN LE MARINEL.  Start and run your own business. 2.vydání; How To Books Ltd., 

2005. 279 s. ISBN 1-85703-988-2 [online]. Dostupné z: 

http://books.google.cz/books?id=jvHVN2AkhBgC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&

q&f=false; ze dne: 20. února 2012 

 

[8] MIKUŠOVÁ, M. Podnikání v praxi: praktický průvodce pro podnikatele. Ostrava: Arnet 

on Line, 2004. 191 s. ISBN 80-239.3195-4. 

 

[9] SRPKOVÁ, J. a Václav ŘEHOŘ a kolektiv, autor kapitoly: doc.PhDr. Josef Jünger, CSc. 

Základy podnikání.  1. vydání, Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-

3339-5 

 

[10] STAŃKOVÁ, Anna. Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 

2007. 199 s. ISBN 978-80-7179-926-9 
 

[11] SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. Grada Publishing, a.s. 4. aktualizované 

vydání ; 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4 

 

[12] VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2008. 320 s. ISBN 978-80-247-2409-6. 

 

[13] VYTÁSKOVÁ, Lucie. Podpora malého a středního podnikání v ČR, Brno, 2006. Diplomová  

 práce, Masarykova univerzita 
 

  

Internetové zdroje: 

[14] Bussness center [online]. Dostupné z:  http://business.center.cz/ 

[15] Czechinvest [online] – poskytující dotace, investice 

 



74 

 

[16] Eurostat, klíčové ukazatele pro podniky v nefinančních sektorech hospodářství [online], 

EU-27, 2005. Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  

http://www.mpo.cz/dokument90013.html    

 

[17] Firemní finance. Formy podnikání a ručení za závazky [online] 2011. Dostupné z: 

http://www.firemnifinance.cz 

 

[18] Internetové stránky pro podnikatele, návod co obsahuje podnikatelský plán. Businessplan 

[online]. Dostupné z: http://www.entrepreneur.com/businessplan/index.html 

 

[19] MGR. JIŘÍ KANIA, článek: Svolání valné hromady [online]. Dostupné z: 

http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-

omezenym, dne 11.3. 2009 

 

[20] Obchodní zákoník. Obchodní zákoník v elektronické podobě [online]. Dostupné z:  

http://obchodni-zakonik.eu/  

 

[21] Obsahy živností. Obsahové náplně živností [online]. Dostupné z:  

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zivnosti-volne/obsahova-napln-zivnosti-volne-

1/1001897/50589/ 

 

[22] Podpora internacionalizace malých a středních podniků [online]. Brožura ES 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=3458 

 

[23] Podpora internacionalizace malých a středních podniků: Výběr osvědčených postupů 

[online]. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2008 ISBN 92-79-

03077-9; Dne: 20.2.2012; Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=3458 

 

[24] Pro podnikatele [online]. Dostupné z:  www.podnikatel.cz 

 

[25] Příručka založení společnosti – část podnikatelský plán [online]. 2011: 

http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/_assets/main/lib60180/startingabusiness2.pdf 

 

[26] Správce vkladu, Správa společnosti. Správce vkladu [online]. Dostupné z:  

http://www.spravaspolecnosti.cz/zalozeni-ceske-spolecnosti/pujcka-na-zakladni-

kapital/splaceni-vkladu-spravce-vkladu/ 

 

[27] Stránky pro začínající podnikatele: Jak podnikat [online]. Dostupné z: 

http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne.php 

 

[28] Výpočet mzdy a odvodů s tím spojených. Mzdový kalkulátor [online]. Dostupné z:: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/financni-kalkulacky/mzdovy-kalkulator/ 
 
[29] Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; Živnostenský zákon [online]. 

[30] Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Obchodní zákoník [online]. Dostupné z: 

business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak 

 

 

http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-omezenym
http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-omezenym


75 
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Obrázek 17, zdroj: KISLINGEROVÁ, E.; NOVÝ, I. a kol. Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. 

Beck, 2005. 422 s. ISBN 80-7179-847-9 

 

 
 

 

Rámcové podmínky podnikání 
Vládni politika a podpůrné programy 
Dostupnost kapitálů   Obchodní partnery a služby 

Fyzická infrastruktura  Obchodní praktiky 

Přenos výzkumu a vývoje  Úroveň vzdělání 

Podnikatelská mentalita  Situace na trhu 

Rysy osobnosti 
Umístění kontroly 

Osobní iniciativa 
Tolerance nejednoznačnosti 

Přijímaní rizika 

Sebeúčinnost 
Převzetí odpovědnosti 

Otevřenost vůči zkušenosti 

 
 

 

 
 

Výkonová složka 
Kognitivní schopnosti 

Znalost a zkušenosti 
Dovednosti 

Motivace 
Výkonová motivace 

 

Zdraví podnikatele 

Strategie a vize 

Podnikové činnosti 
Finance 

Zaměstnanci a inovace 
Interní procesy 

Trh a zákazníci 

 
 

Networking 

Úspěch v podnikání 
Finanční  

Nefinanční 

Faktory úspěchu: 



80 

 

Carrolova pyramida sociální odpovědnosti: 

 
Obrázek 18, zdroj: ČANÍK, P., ŘEZBOVÁ, L. a ZAVREL, T. Metody a nástroje podnikatelské etiky. VŠE 

podnikohospodářská fakulta. 2005 123 s. ISBN 80-245-1143-6 

Osobní faktory úspěchu 

 
Obrázek 19; LUKEŠ, M. a LUKEŠOVÁ, J. a kol. Faktory úspěchu nestátních neziskových organizací,  autoři 

kapitoly: LUKEŠ, M. a ČERNICKÝ, J. Osobní faktory úspěchu v podnikání. 2005, Vysoká škola ekonomická 

v Praze, katedra psychologie a sociologie řízení 
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Vývoj MSP v letech 2000 - 2010 
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Obrázek 20; Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    

 

 

 

 

MPS a zaměstnanost v letech 2000 - 2010 
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Vývoj počtu zaměstnanců MSP v ČR v letech 2000-2010
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Obrázek 21; Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    
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Míra nezaměstnanosti: 

 
Obrázek 22; Míra nezaměstnanosti; Dostupné z: http://www.spcr.cz/statistika/nezamestnanost.htm 

 

 

 

 
Podíl MPS na veřejných zakázkách: 

 
Obrázek 23; Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    
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SWOT analýza MPS: 

Silné stránky Slabé stránky 

 

 Pružnost reakce na vývoj na trhu, 

znalost lokálních trhů či potřeby 

zákazníků; 

 Přizpůsobivost pracovní síly; 

 Vysoká motivace k výkonu 

u vlastníků firem; 

 Kvalitní produkty; 

 Inovační potenciál; 

 Vytváření pracovních míst. 

 

 Nedostatečná kapitálová vybavenost, 

zejména malých a drobných 

podnikatelů a samostatně 

podnikajících fyzických osob; 

 Slabý důraz na marketing z důvodů 

omezených financí; 

 Omezené finanční prostředky na 

technické vybavení podniků; 

 Ochrana práv duševního vlastnictví; 

 Převaha výroby s malou přidanou 

hodnotou; 

 Nedostatečný důraz na rozvoj 

lidských zdrojů (další profesní 

vzdělávání); 

 Nedostatečná spolupráce mezi MSP. 

Příležitosti Hrozby 

 

 Rozvoj obchodu - expanze 

na zahraniční trhy; 

 Benefity vyplývající ze síťování 

podniků (klastry); 

 Široká nabídka dotačních programů 

pro MSP; 

 Rozvoj výzkumu a vývoje ve 

prospěch MSP; 

 Spolupráce MSP a výzkumných 

institucí; 

 Zvýšení podílu MSP na veřejných 

zakázkách. 

 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil v technických oborech; 

 Vysoká konkurence; 

 Administrativní zátěž podnikání; 

 Legislativní omezení; 

 Technické a technologické zaostávání 

podniků.  

Obrázek 24; Zpráva o MSP doc.2010. Dostupné z:  http://www.mpo.cz/dokument90013.html    
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