
 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEDRA MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

 

 

Začátky podnikání v malé firmě 
 

  Beginning of Small Business 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Lukáš Čmiel 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marie Mikušová, Ph.D. 

 
 

 

 

 

 

 

Ostrava 2012 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci, včetně všech příloh, vypracoval 

samostatně a uvedl jsem veškerou použitou literaturu a další prameny. Veškeré přílohy mi 

dané k dispozici, jsem samostatně doplnil. 

 

 

 

V Ostravě dne  4. 5. 2012       

.…………………… 

Lukáš Čmiel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěl bych poděkovat své vedoucí bakalářské práce, Ing. Marii Mikušové, Ph.D za její ochotu 

a cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.  



3 

Obsah 
1. Úvod ....................................................................................................................................... 4 

2. Problematika podnikání se zaměřením na specifika malé firmy ............................................ 5 

2. 1. Vymezení základních pojmů .......................................................................................... 5 

2. 2. Členění podniků ............................................................................................................. 7 

2. 3. Význam malých a středních podniků ............................................................................. 9 

2. 4. Výhody a nevýhody malých a středních podniků ........................................................ 10 

2. 5. Postup založení společnosti s ručením omezeným ...................................................... 11 

2. 6. Význam podnikatelského plánu ................................................................................... 18 

3. Založení společnosti CheesyButik s. r. o. ............................................................................ 31 

Část I. – Založení společnosti............................................................................................... 32 

Část II. – Ohlášení živnosti .................................................................................................. 32 

Část III. – Zápis do OR ........................................................................................................ 33 

Část IV. - Valná hromada ..................................................................................................... 34 

4. Podnikatelský plán firmy CheesyButik s. r. o. ..................................................................... 36 

4.1. Popis firmy .................................................................................................................... 36 

4. 2. Popis produktu .............................................................................................................. 38 

4. 3. Analýza prostředí ......................................................................................................... 39 

4. 3. 1. Analýza makroprostředí ........................................................................................... 39 

4. 3. 2. Analýza mikroprostředí ............................................................................................ 40 

4. 4. Marketing ..................................................................................................................... 41 

4. 5. Finanční plán ................................................................................................................ 43 

6. Závěr ..................................................................................................................................... 48 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 49 

Seznam zkratek ........................................................................................................................ 51 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 53 

 



4 

1. Úvod 

Tuto bakalářskou práci jsem si zvolil, protože existuje určitá pravděpodobnost, že by 

se mi praxe se založením společnosti s ručením omezeným mohla v budoucnu stát dobrou 

zkušeností při případném zakládání vlastní firmy. Jako student vysoké školy ekonomické 

jsem získal rozsáhlé množství znalostí a dovedností spojené s malým a středním 

podnikáním. Byla to však jen teoretická část, kterou je nutné v běžném životě přeměnit 

v praxi, bez které se neobejdeme. Po dokončení studia může nastat situace, že se rozhodnu 

podnikat, budu potřebovat založit jak firmu, tak také žádat o živnostenské oprávnění a to se 

mi tato práce bude náramně hodit.  

Dalším důvodem, proč jsem si vybral tuto práci je fakt, že MSP tvoří většinu nejen české, 

ale i světové ekonomiky. Málo lidí ví, že MSP jsou důležité pro existování jednotlivých 

ekonomik. I když jejich založení je díky nadměrné a složité administrativě velice obtížné, 

MSP představují až 98% všech evropských firem. (Veber, 2008) 

Cílem mé bakalářské práce je demonstrovat způsob založení fiktivní společnosti 

s ručením omezeným, ke které vypracuji i podnikatelský plán tak, aby společnost 

byla schopna existovat v reálném prostředí. Za tímto účelem shromáždím veškeré 

dokumenty, které je nutno řádně vyplnit a odevzdat na příslušné instituce ve 

správných termínech. Tyto dokumenty budou k nalezení v přílohách.  

Bakalářskou práci jsem rozdělil do tří částí. V první části popíšu a přiblížím teoretické 

základní pojmy a poukážu na význam, výhody a nevýhody MSP. Popíšu teoretické 

založení společnosti, které podrobně rozvedu v praktické části. Poukážu také na význam a 

přínos podnikatelského plánu pro firmu.  

Druhá část bakalářské práce se bude zabývat konkrétním, praktickým založením malé 

společnosti s ručením omezeným. Založení fiktivní firmy provedu ve čtyřech krocích. 

V další praktické části se zaměřím na sestavení podnikatelského plánu pro tuto firmu. Aby 

se firma stala konkurence schopná a přežila v konkurenčním boji, je nutné dobré sestavení 

podnikatelského plánu. K sestavení vhodného podnikatelského plánu jsem použil analýzy, 

jako jsou např. analýzy mikro a makro prostředí, analýza dodavatelů a odběratelů, SWOT 

analýzu. Metody použité v práci jsem zvolil analýzu materiálů teoretických, srovnávání, 

syntézu poznatků a jejich aplikaci v praktické části. 

Jako zdroje sloužící k vypracování bakalářské práce jsem použil odbornou literaturu a 

příslušné internetové stránky, jejichž obsah se zabývá problematikou MSP. 
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2. Problematika podnikání se zaměřením na specifika malé firmy 

  

V této části se zaměřím na definování základních pojmů, jako jsou např. podnik, 

podnikaní, podnikatel, živnost, riziko podnikání a další, které jsou potřebné 

k pochopení podnikání a všeho, co se k této činnosti vztahuje. Nejprve něco málo 

z historie. Prvotní výraz podnikatel pochází z francouzštiny, původně ve středověku 

znamenal prostředník čí zprostředkovatel. S postupem času se podnikání rozšiřovalo o 

různá zprostředkování a obchodování. V 18. století bylo zřejmé (R. Cantillon), že 

podnikání přináší určité riziko. Dnes důležitý parametr, který do značné míry ovlivňuje 

podnikání. Ve 20. století se k podnikání přisuzuje i další hledisko a to hledisko podnikatele 

inovátora. (Veber, 2008) 

2. 1. Vymezení základních pojmů 

Podnikatel [entrepreneur] 

Veber (2008) považuje podnikatele za: 

- osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního 

kapitálu, 

- osoba schopna rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky 

dosažení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika, 

- iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení.  

 

Podnikání [enterprise] 

Tento pojem u nás zcela zdomácněl, avšak jeho vysvětlení není jednoduché Srpová (2010) 

uvádí několik pojetí: 

 Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit 

tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Dynamický proces vytvářející přidané 

hodnoty. 

 Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. 

 Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu využití zdrojů, vytvářením 

pracovních míst a příležitostí. 
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 Právnické pojetí – podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku 

(viz zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).  

Na druhou stranu, kromě těchto poměrně složitých definic existují obecné rysy, které 

najdeme u všech pojetí: 

 cílevědomá činnost, 

 iniciativní, kreativní přístupy, 

 organizování a řízení transformačních procesů, 

 praktický přínos, užitek, přidaná hodnota, 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu, 

 opakování, cyklický proces.  (Srpová, 2010) 

 

Podnik [enterprise] 

Pro vymezení pojmu podnik existují definice, které lze rozdělit dle jejich obecnosti do tří 

skupin: 

 dle zcela obecného hlediska se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně 

zdrojů, nějakých vstupů, ve statky nebo služby, což můžeme nazvat jako výstupy, 

 obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot, ať už vlastních nebo pronajatých, které slouží podnikateli 

k provozování podnikatelských aktivit, 

 právně ho můžeme interpretovat jako soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání. (Veber, 2008) 

 

S pojmy podnik, podnikatel a podnikání úzce souvisí také pojem podnikavost [spirit of 

enterprise], který lze s trochou nadsázky definovat jako dosahování maxima slastí s 

minimem strastí. Jinými slovy je to schopnost zvolit si tu činnost, která minimalizuje 

veškerá rizika při maximálním užitku s minimálními náklady.  

 

Živnost [trade] 

Tento pojem můžeme definovat ze dvou hledisek, a to z obecného a právního hlediska. 

 z obecného hlediska je živnost spojována s podnikatelskými aktivitami, které jsou 

malého rozsahu. Většinou je to živnost provozována přímo živnostníkem, nebo 

blízké rodiny s cílem uživit se. 
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 z právního hlediska je živnost charakterizována jako soustavná činnost (ne 

nahodilá, příležitostná) provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených 

 živnostenským zákonem. (viz zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).  

 

Podnikatelské riziko [entrepreneurial risk] 

Lze ho charakterizovat jako odchylku skutečného stavu od očekávaného stavu, který je 

výsledkem podnikatelské činnosti. Výsledky podnikání se mohou odchylovat příznivě 

nebo nepříznivě. 

 Příznivé riziko - Pozitivní stránka – naděje vyššího úspěchu, vyššího zisku, než byl 

očekávaný úspěch či zisk. 

 Nepříznivé riziko -  Negativní stránka – nebezpečí horších výsledků. 

 

Fotr (2005) riziko také rozdělil z hlediska toho, kde může nastat a do jaké míry ho může 

podnikatel sám ovlivnit.  

Základní dělení rizika: 

 Interní riziko – můžeme ho jednoduše definovat jako riziko, které podnikatel 

dokáže sám ovlivnit a týká se jeho osoby a jeho volby rozhodnutí. Patří mezi ně 

např. finanční síla organizace, zvládnutí provozních činností, produkty, personální 

management. 

 Externí riziko – toto riziko podnikatel do jisté míry nemůže ovlivnit. Týká se spíše 

makroekonomických faktorů (míra inflace, nezaměstnanost, změny 

v podnikatelském prostředí). Podnikatel sice nemůže ovlivnit toto riziko, avšak 

může snížit jeho dopad např. pojištěním, diverzifikací, tvorbou rezerv. (Fotr, 2005) 

2. 2. Členění podniků 

Ani při definici, zda je podnik malý, střední či velký, není situace zcela jasná. Existují dva 

pohledy, které se zabývají definováním a rozdělením podniků. Prvním z nich je statistické 

pojetí a druhým pohledem je doporučení komise EU. 

 

 

 

 



8 

Statistické pojetí 

Tento způsob rozdělení podniků je poměrně jednoduchý. V roce 1997 došlo k harmonizaci 

českého statistického úřadu s evropským statistickým úřadem (Eurostat). Na základě 

vzájemné domluvy se podniky dělí do tří skupin podle počtu jejich zaměstnanců. 

 Malé – do 20 zaměstnanců 

 Střední – do 100 zaměstnanců 

 Velké – 100 a více zaměstnanců 

 Doporučení komise (EU 2003/361/ES ze dne 6. května 2003)  

Tato definice, metodika rozděluje podniky z hlediska čtyř kritérii: 

 Počet zaměstnanců, 

 Roční obrat, roční příjmy, 

 Roční bilanční suma, hodnota aktiv nebo majetku, 

 Nezávislost, 

Z hlediska těchto parametrů se podniky dělí na mikropodniky, malé podniky a střední 

podniky. 

Obrázek. č. 1 

 

Zdroj: dostupné z 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Kategorie_podniku.PNG.             

[cit. 26. 3. 2012] 
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Jak je vidět z tabulky, mikropodniky charakterizujeme jako podniky s 

maximálním počtem deseti zaměstnanců v průběhu roku a jejichž roční obrat, nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony euro. Podniky s počtem zaměstnanců 

v rozmezí od 10 do 50 zaměstnanců a s  ročním obratem nebo roční bilancí od 2 mil. euro 

do 10 mil. euro, můžeme definovat jako malé podniky. Logicky tedy odvodíme, že 

střední podniky jsou podniky, nebo chceme-li podniky, jejichž roční počet zaměstnanců 

nepřesáhl číslo 250 a spolu s ročním obratem nebo roční bilanční sumou jsou nižší než 50 

mil. euro, ale vyšší než 10 mil. euro.  

Podniky, jejichž počet zaměstnanců přesáhl 250, považujeme za velké podniky, z hlediska 

této definice však nespadají do problematiky malých a středních podniků. Nesmíme 

zapomenout, že z hlediska tohoto členění se podnikem rozumí veškeré subjekty, 

vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na právní formu. Můžeme zde tedy zařadit 

OSVČ a rodinné podniky, které vykonávají běžně hospodářskou činnost. V tomto členění 

podniků jsme používali první tři kritéria hodnocení. Aby si podnik udržel statut MSP, musí 

dodržet přesný počet zaměstnanců. Mezi ročním obratem a roční bilanční sumou si však 

může vybrat, které z těchto dvou kritérií dodrží, aby splňoval kritéria MSP.  

Poslední čtvrté hodnotící kritérium je nezávislost. Z hlediska tohoto kritéria je rozdělení 

podniků následující: 

 Nezávislý podnik - zjednodušeně můžeme říct, že to jsou podniky, které nemají 

žádný hlasovací a majetkový podíl v jiných podnicích. 

 Partnerský podnik - se rozumí podnik, který vlastní 25–50 % základního kapitálu 

či hlasovacích práv v jiném podniku, nebo jiný podnik vlastnící 25–50 % v našem 

podniku. 

 Propojený podnik – je podnik vlastnící většinu hlasovacích práv v jiném podniku, 

nebo má právo jmenovat a odvolávat orgány jiného podniku, nebo má právo 

uplatňovat rozhodující vliv v jiném podniku. 

2. 3. Význam malých a středních podniků 

Je nespornou skutečností, že v EU tvoří MSP dohromady 99,8% veškerých podniků a 

zaměstnávají více než 74 milionů lidí. Díky tomuto číslu se EU pokouší o zlepšení 

legislativního a finančního prostředí, ve kterém MSP podnikají. Což je poměrně velkou 

přítěží malých a středních firem. (Veber, 2008) 
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Podle uvedené zprávy Eurostatu, Komise EU v posledních letech zaměřuje svou pozornost 

intenzivněji na MSP. Politika MSP se zaměřuje na 5 hlavních pilířů:  

 podpora podnikání,  

 usnadnění vstupu na trhy,  

 snížení byrokracie,  

 zlepšení růstového potenciálu, 

 zlepšení konkurenceschopnosti.  

(European Business, 2006).  

V roce 2008 Evropská komise přijala Evropský akt pro malé podniky. Cílem tohoto aktu je 

zlepšení celkového přístupu k MSP pomocí uvedených pěti pilířů. MSP jsou nedílnou 

součástí také české ekonomiky. Při tvorbě HDP se MSP v České republice podílejí více 

než 37%, na výkonech a přidaných hodnotách více než 50%. MSP se také podílejí 60% při 

zabezpečení zaměstnanosti v ČR. (Srpová, 2010) 

Díky jejich flexibilitě se dokážou přizpůsobit na změny na trhu, což je pro většinu 

velkých podniků velký problém.  MSP jsou nositeli mnoha drobných inovací, adaptací na 

spotřebitelském trhu. Pomáhají také v boji proti monopolům. Monopoly se na jedné straně 

snaží vytlačit MSP, ale díky dynamické podobě těchto podniků se vždycky objeví nějaká 

nová varianta, která nedovolí vytlačení z trhu. Existují také ale podniky, které úzce 

spolupracují s velkými nadnárodními společnostmi a stávají se např. jejími subdodavateli. 

Kromě ekonomických přínosů mají MSP také společenské přínosy. Většina lidí si totiž 

neuvědomuje, že MSP umožnují svobodné uplatněni občanů, můžeme je nazvat 

podnikateli, při jejich samostatné realizaci v produktivním procesu. Malí a střední 

podnikatelé si sami rozhodují, v jakém oboru budou podnikat, co bude jejich předmět 

podnikání, jaký kapitál vloží do svého podnikání a jaké riziko podnikání podstoupí. Mají 

také velkou zodpovědnost, protože jejich špatné rozhodnutí pocítí nejvíce oni sami. 

Důsledky neúspěchu si nesou sami, jsou plně zodpovědní za svá rozhodnutí. Pomáhají 

však k regionálnímu rozvoji, dotvářejí městskou urbanizaci. (Veber, 2008) 

2. 4. Výhody a nevýhody malých a středních podniků 

2. 4. 1. Výhody 

 jednoduchá organizační struktura, osobní vztah k zaměstnancům, 

 schopnost generovat pracovní příležitosti při nízkých kapitálových nákladech, 

 blízký vztah k zákazníkovi, 
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 méně rozsáhlá administrativa, případně zabezpečovaná pomocí outsourcingu; 

 menší náročnost provozních činností na energie a suroviny, 

 pružné reagování na změny a požadavky na trhu, 

 inovativnost, 

 odolnost proti hospodářské recesi, 

 rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. (Novotný, 2004) 

 

2. 4. 2. Nevýhody 

Hlavními problémy evropského trhu jsou zejména přílišná regulace, administrativní, 

byrokratické a legislativní překážky a to speciálně pro malé a střední podnikání. Z čehož 

plyne většina těchto nevýhod: 

 

 Negativní společenské vnímání podnikatelů. Podnikatelé z této situace obviňují v 

první řadě média, která podle nich kladou malý důraz na příklady úspěšného 

podnikání. 

 Horší přístup ke kapitálu. Pro malé a střední podniky je daleko obtížnější a daleko 

nákladnější dostat se k úvěrům, které potřebují k financování svých dlouhodobých 

strategických investičních záměrů, než pro podniky velké. 

 Vzdělávání v oblasti podnikání. Malí a střední podnikatelé jsou přesvědčení, že 

vzdělávací systém a zejména studijní programy nekladou dostatečný důraz na 

podnikání. 

 Omezené inovační kapacity a nízké výdaje do vědy a výzkumu. Ačkoli jsou malé a 

střední podniky charakterizovány jako nositelé vysokého počtu inovací, obvykle se 

jedná o inovace nižších řádů. 

 

2. 5. Postup založení společnosti s ručením omezeným 

Zahájení podnikatelské činnosti je právně vymezeno těmito zákony: 

 Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

 Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. 
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Obchodní zákoník připouští dva typy právní formy podnikání. Z hlediska právní formy lze 

podnikání rozdělit na PO a FO. Je nesmírně důležité zvolit si na začátku podnikání, který 

právní typ si vybereme. Podle zvolené právní formy podnikání dle obchodního zákoníku je 

stanoveno, do jaké míry společníci ručí za jednání společnosti.   

 

Zjednodušený příklad ručení společníků u jednotlivých společností. 

Typ společnosti V. O. S. S. R. O. A. S. 

Ručení společníka 
za závazky společnosti 

ručí neomezeně 

do výše nesplacených 

vkladů všech 

společníků 

neručí vůbec 

 

 V své práci se zaměřím na S. R. O., její založení, ze kterého budu vycházet v praktické 

části. 

Založení společnosti s ručeným omezeným jsem rozdělit na tyto kroky: 

 

1. Sepsání společenské smlouvy ve formě notářského zápisu. 

2. Splacení základního kapitálu (nebo alespoň minimální výše nutné pro založení). 

3. Získání živnostenského oprávnění. 

4. Zapsání společnosti do obchodního rejstříku. 

5. Svolání valné hromada za účelem schválení činností před vznikem společnosti. 

 

Jednotlivé kroky nemusejí vypadat náročně, ale díky složitosti české legislativy a 

administrativy se stávají poměrně složité a časově zdlouhavé. Pokud tedy chcete začít 

podnikat včas, je vhodné udělat si postupný časový harmonogram. I když si tohle všechno 

stanovíte a předem vypočítáte, začátek vašeho podnikání se přesto může opozdit. Je 

důležité korektní vyplnění potřebných dokumentů. Chybné vyplnění a následnou opravu a 

znovu odevzdání na příslušných úřadech se zase prodlouží doba zahájení podnikání. 

V dnešní době už máme řadu internetových portálů, na kterých jsou jednotlivé dokumenty 

a postupy jejich vyplnění. Některé z nich např. www.businessinfo.cz, 

www.business.center.cz, www.justice.cz. Pak už jen zbývá dodržet úřední dobu 

jednotlivých příslušných úřadů a odevzdat tyto dokumenty. 

 

 

 

http://www.businessinfo.cz/
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2. 5. 1. Společenská smlouva  

Společenská smlouva je zakladatelský dokument, který podepisují všichni společníci. 

Podpisy společníku musí být úředně ověřeny. Pokud je zakladatel pouze jeden sepisuje se 

při založení společnosti tzv. Zakladatelská listina. Notář vyhotovuje notářský zápis, za 

který si účtuje částku kolem 3000 Kč podle počtu zhotovení. 

Dle § 110 Obchodního zákoníku společenská smlouva obsahuje tyto náležitosti:  

 firmu a sídlo společnosti,  

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby (nebo jména 

a bydliště fyzické osoby),  

 předmět podnikání,  

 výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty 

splácení vkladu,  

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

společnosti,  

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

 určení správce vkladu,  

 jiné údaje, které obchodní zákoník vyžaduje.  

 

2. 5. 2. Splacení základního kapitálu 

Základní kapitál u S. R. O. je stanoven minimálně 200 000 Kč. Společníci ve 

společenské smlouvě mohou navýšit základní kapitál dle jejich vzájemné dohody. Určí 

jeho potřebné navýšení a lhůtu na splacení vkladu. Minimální výše vkladu jednoho 

společníka je 20 000 Kč. Tento vklad se ukládá nejčastěji na bankovní účet, který si 

společnost za tímto účelem zakládá. Stanoví se správce vkladu, kterým může být banka 

nebo jeden ze společníků. Společníci na tento účet musí vložit svou část základního 

kapitálu, který vyplývá ze společenské smlouvy. Jakmile dojde ke splacení vkladu nebo 

části vkladu společníky, správce vkladu vyhotoví prohlášení, ve kterém je uvedeno 

splacené množství základního kapitálu u jednotlivých společníků. Správce vkladu svým 

podpisem zodpovídá za množství peněz uložených na bankovním účtu. Vklady se stávají 

majetkem společnosti dnem jejího vzniku.  

Častým omylem, se kterým se v praxi setkáváme, je mylná představa o 

nedotknutelnosti základního kapitálu obchodních společností (např. jeho trvalé deponování 
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na bankovních účtech). Základní kapitál se stává majetkem společnosti a ta s ním běžně 

disponuje, např. za takto vložené peníze nakupuje vybavení kanceláří, zboží. 

 

 

2. 5. 3. Získání živnostenského oprávnění 

Samostatné živnostenské oprávnění musí živnostenský úřad vydat do 5 dnů od 

doručení ohlášení živnosti. Živnostenské oprávnění je vydáno, pokud byly splněny veškeré 

náležitosti ohlášení živnosti a byl zaplacen jednorázový poplatek 1000 Kč za jednu 

živnost. Živnost lze ohlásit na jakémkoliv CRM prostřednictvím tiskopisu JRF. 

 

Zásadním rozdílem u PO dochází u dvou údajů: 

 IČO nepřiděluje živnostenský úřad, ale až soud na základě návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku; 

 Oprávnění provozovat živnost vzniká až dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

(Mikušová, 2002) 

 

V této části bych se rád zmínil nejen o samotném získání živnostenského oprávnění, ale 

také o jednotlivých podmínkách provozování živnosti, o všeobecných překážkách 

provozování živnosti, druhů živností a pojmů, které úzce souvisejí s provozováním 

živnosti. V České republice se vyskytují 3 druhy živností, a to jsou živnosti volné, vázané a 

řemeslné. Můžeme je také rozdělit na živnost ohlašovací a koncesovanou. Poté se zaměřím 

na pojmy odpovědný zástupce a provozovna. 

 

Oprávnění k provozování živnostenské činnosti mají: 

 FO a PO s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice; 

 PO se sídlem mimo Českou republiku; 

 Dále pak jsou to FO, které bydlí v zahraničí, nepodnikají tam a hodlají provozovat 

živnost na území České republiky, přičemž jim v tom nezakazují jiná omezení. Mají 

však k tomuto účelu povolen pobyt na území České republiky; 

 FO se statutem uprchlíka spolu s rodinnými příslušníci. 

Toto oprávnění vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení živnosti a u koncesovaných 

živností dnem udělení koncese. 
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Všeobecné podmínky provozování živnosti: 

 dosažení věku 18 let,  

 právní způsobilost,  

 bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů). 

Tyto podmínky musí splňovat každý, kdo žádá o vydání živnostenského oprávnění. 

Existují také ještě zvláštní podmínky provozování živnosti. Takovou podmínkou je např. 

odborná způsobilost, která se musí prokázat u provozování jednotlivých druhů živnosti, 

dle živnostenského zákona o provozování živnosti. Odbornou způsobilost provozovatel 

živnosti prokazuje na základě výučního listu, maturitního vysvětlení, vysokoškolského 

diplomu, či jiných vzdělávacích kurzů, certifikátů a praxí, které jsou potřebné 

k provozování živnostenské činnosti. 

I když žadatel o živnostenské oprávnění splní tyto podmínky, obdrží od 

živnostenského úřadu povolení, může mu být provozování živnosti omezeno nebo 

odebráno, či zcela zrušeno. Existují totiž, dle živnostenského zákona, překážky 

provozování živnosti. 

(viz. Živnostenský zákon, Část I., Všeobecná ustanovení § 8 Překážky provozování 

živnosti.) 

 

Odpovědný zástupce 

 Je fyzická osoba, kterou si podnikatel sám zvolí do této funkce. 

 Pokud nejde o manželku/manžela musí být s podnikatelem v pracovněprávním 

vztahu. 

 Odpovídá za řádný provoz živnosti. 

 Zodpovídá za dodržování živnostenskoprávních předpisů. 

 Nemůže být ustanoven do funkce u více než čtyř podnikatelů. 

 Nemůže jim být člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické 

osoby. 

 Také jim nemůže být fyzická osoba, která má zrušené živnostenské oprávnění nebo 

u níž trvá překážka provozování živnosti podle živnostenského zákona § 8. 

 

Ustanovení odpovědného zástupce nebo jeho ukončení výkonu funkce je povinen 

podnikatel oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů, stejně tak u ukončení jeho činnosti. 

Stejná lhůta platí i pro ustanovení nového odpovědného zástupce, pokud současný 
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odpovědný zástupce přestane vykonávat svoji funkci nebo nesplňuje podmínky. 

(Mikušová, 2002) 

 

Odpovědného zástupce musí mít podnikatel, který je FO a nesplňuje zvláštní podmínky 

provozování živnosti. (Podnikatel nemá odbornou způsobilost.) Dále pak podnikatelé 

vystupující jako PO, jejichž živnost vyžaduje splnění zvláštních podmínek pro 

provozování živnosti. Odpovědného zástupce musí mít také zahraniční PO, které chtějí 

provozovat živnost na území ČR. 

Provozovna 

Provozovnou se rozumí prostor, ve kterém je živnost provozována, je to tedy i pojízdná 

prodejna, stánek a podobná zařízení, sloužící k poskytování služeb nebo prodeji zboží. Za 

provozovnu můžeme brát například automat na kávu, minerální nápoje apod. Podnikatel 

může mít více provozoven, ale musí mít na tyto provozovny vlastnické právo nebo užívací 

právo. Toto právo poskytuje vlastník bytu, nemovitosti, jenž je zapsán v katastru 

nemovitostí. Aby byla provozovna způsobilá k provozování živnosti, musí být řádně 

označena. Upevnění označení musí být provedeno zvenčí na viditelném místě. Podnikatel 

má povinnost dopředu ohlásit na Živnostenský úřad oznámení o zahájení nebo konci 

podnikatelské činnosti v provozovně. 

  

Oznámení o zahájení podnikatelské činnosti v provozovně obsahuje tyto údaje: 

 Obchodní firma, název nebo jméno a příjmení; 

 Identifikační číslo (IČO) 

 Sídlo nebo trvalý pobyt 

 Adresu provozovny 

 Předmět podnikání 

 Datum zahájení provozování živnosti v provozovně. 

 

1. 5. 4. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku 

Zápis společnosti do OR probíhá dnem vzniku společnosti. OR je veřejný seznam, ve 

kterém jsou evidovány veškeré společnosti. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat si 

jeho kopie. Aby byla firma zapsána do OR, musí podat návrh o zapsání do obchodního 

rejstříku a zároveň splňovat podmínky pro toto podání. Musí být vloženy veškeré 

nepeněžité vklady, splaceny z 30% všechny peněžité vklady a jejich celková suma musí 
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činit alespoň 100 000 Kč. Po té se může návrh podat rejstříkovému soudu do 90 dnů od 

založení společnosti. S návrhem je spojeno uhrazení soudního poplatku ve výši 5000 Kč.  

 

K návrhu se přikládá: 

 společenská smlouva,  

 kopie živnostenského oprávnění, 

 souhlas majitele nemovitosti,  

 výpis z katastru nemovitostí, 

 prohlášení správce vkladu,  

 čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele,  

 výpis z rejstříku trestu jednatele, 

 

Pokud je vše v pořádku, proběhne zapsání společnosti do OR do 5 pracovních dnů od 

podání návrhu. (Nepočítá se den, kdy byl návrh podán.) 

 

2. 5. 5. Valná hromada 

Valná hromada u S. R. O. musí být svolána minimálně jednou ročně dle Obchodního 

zákona. Ve společenské smlouvě může být svolávání valné hromady stanoveno jinak. 

Záleží na dohodě společníků ve společenské smlouvě. Valnou hromadu mohou svolat 

jednatelé, společníci nebo dozorčí rada. Způsob svolání je převážně písemnou pozvánkou, 

kterou je jednatel povinen zaslat spolu s programem a termínem konání písemně na adresu 

všech zúčastněných 15 dnů předem, pokud není uvedeno jinak ve společenské smlouvě. 

Spolu s pozvánkou je jednatel povinen vyhotovit zápis o průběhu valné hromady. V tomto 

zápisu je nutno registrovat zapisovatele, popis jednotlivých bodů programů, závěrečná 

ustanovení valné hromady. 

Základní oblasti působnosti valné hromady: 

 schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem, 

 schvalování účetních závěrek, rozdělení zisku, úhrady ztrát, 

 schvalování stanov a jejich změn, 

 rozhodování o změně společenské smlouvy, 

 rozhodování o snížení či zvýšení základního kapitálu, 

 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, 

 vyloučení společníka 
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 rozhodování o vstupu do likvidace, jmenování, odvolání a odměňování 

likvidátora, 

 rozhodování o převodu nájmu podniku, o fúzi, převodu jmění na společníka, 

rozdělní a změně právní formy, 

 udělení prokury.  (Mikušová, 2002) 

 

 

2. 6. Význam podnikatelského plánu  

Sestavování podnikatelského plánu je klíčovou záležitostí. Podnikatelský plán totiž pomocí 

analýzy podnikatelského prostředí zkoumá, jestli má podnik šanci prorazit na tomto trhu. V 

podnikatelském plánu jsou podrobně analyzováni potenciální dodavatelé, odběratelé a 

konkurenti. Je sestavován přibližný rozpočet a kalkulace, kolik výrobků a za jakou cenu 

podnik vyrobí, aby byl schopen provozovat tuto činnost dlouhodobě. K vyhotovení 

podnikatelského plánu dochází většinou před vznikem společnosti. Slouží ke zjištění, zda 

má smysl podnik zakládat a živnost v tomto oboru provozovat. Má-li být plán sestaven 

dobře, je nutné postupovat systematicky. Vyžaduje to však hodně času a energie. 

 ,, Struktura podnikatelského plánu poskytuje podnikateli užitečný kontrolní prostředek pro 

zpracování informací nutných pro vytyčení reálných cílů podnikání, které jsou jak 

dosažitelné, tak dostatečně atraktivní z hlediska očekávaných zisků.“  

(Staňková, 2007) 

  

Aby byl podnikatelský plán reálný, musí se v něm používat nezkreslené údaje. Neexistuje 

totiž v zásadě žádný obecný předpis, který by přesně definoval, co je součástí 

podnikatelského plánu a co není. Jde-li o podnikatelský plán, kterým se bude zavádět nový 

projekt, budou požadavky na hloubku analýz a jednotlivých podrobností zkoumáni 

mnohem vyšší nežli u plánů, které se budou týkat nových aktivit již zaběhnutého podniku. 

Podnikatelský plán se sestavuje za interními a externími účely. Interní účely slouží jako 

nástroj pro dosažení cílů. Z externího hlediska slouží zejména pro investory jako možný 

zdroj poskytování kapitálu k realizaci samotného podnikatelského plánu.  
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Dobře zpracovaný podnikatelský plán se skládá z těchto standartních částí: 

 Titulní strana – uvádí se jméno firmy, adresa sídla, druh podnikání, jméno 

podnikatele. 

 Oblast podnikání – analyzuje podnikatelskou oblast, proč si podnikatel zvolil 

právě tuto oblast, jaké předpoklady dle živnostenského zákona musí podnikatel 

splňovat, jaké vlastnosti a znalosti jsou nutné k podnikání, zda-li je potřeba 

odpovědného zástupce. 

 Popis firmy – právní forma podniku, volba místa podnikání, popis podniku a jeho 

organizační struktury. 

 Popis výrobku/služby v tomto bodě se popisuje, nejen proč byl daný výrobek či 

služba zvolena, ale také je analyzována konkurenceschopnost tohoto výrobku na 

daném trhu. 

 Analýza prostředí – analýza mikro a makro prostředí podniku, jaké jsou bariéry 

vstupu do jednotlivých odvětví. 

 Marketingový plán - součástí je stanovení ceny produktu, způsob a distribuce 

prodeje, reklama a opatření na podporu prodeje. 

 Finanční plán – je jednou z nejdůležitější části podnikatelského plánování. 

Stanovují se zde veškeré výdaje, předpokládaný vývoj tržeb, počáteční provozní 

prostředky. Jedna z částí je také plán financování (externí, interní zdroje), 

 Přílohy - životopisy klíčových osobností podniku, výpisy z Obchodního rejstříku, 

certifikáty, licence, výsledky průzkumu trhu, důležité smlouvy atd. 

 

Aby měl podnikatelský plán význam, musí si firma zvolit vhodnou strategii plánování a 

hlavně správně definovat cíl. Strategické plánování je neustálý cyklus začínající 

formulováním poslání společnosti, pokračuje analýzou jejího vnějšího prostředí, 

konkurence, vnitřních zdrojů, schopností a současného stavu (výkonu) společnosti. Dále se 

pokračuje stanovením konkrétní strategické vize a konečných strategických cílů, 

generování alternativních strategií a výběr strategie na základě zvolených kritérií. 

Následuje stanovení krátkodobých cílů, taktik a projektů, které vedou k implementaci 

strategického plánu. V průběhu celého cyklu je proces sledován a při zjištění kritických 

odchylek jsou přijímány nápravné akce.  
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Formulace poslání  

 

 

Strategická 

analýza 

společnosti 

analýza 

Strategické 

vize a cíle  

Výběr vhodné 

strategie 
Implementace 

cíle a taktika 

Monitorováni a 

vyhodnocení 

Názorný příklad strategie plánování je zobrazen na základním strategickém 

plánovacím modelu. (Obrázek č. 2) 

Obrázek č. 2 - Základní strategický plánovací model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Upraveno z (Košťan, 2002) 

 

Volba a stanovení vhodného cíle musí počítat s možnou změnou v podnikatelském 

prostředí. Nicméně i takový cíl musí být definován metodou SMART, kde jednotlivá 

začáteční písmena slov tvoří tento název.  

 S- specific, v českém překladu specifický. Cíl musí být jasně a zřetelně 

definovány. 

 M – measurable, měřitelný, cíl musí být stanoven tak, aby konečný 

výsledek úspěch nebo případný neúspěch byl měřitelný. 

 A – acceptable, akceptovatelný pro skupinu lidí, kteří tento cíl 

realizují. 

 R – realistic, reálný, cíle musí být stanoveny tak, aby jejich realizace 

byla reálná. 

 T – timed, definovaný cíl je potřeba stanovit v jasném čase. (Do 

jednoho roku, do 10 let) 
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Nyní rozepíšu podrobně jednotlivé kroky podnikatelského plánu, které budu v praktické 

části aplikovat na svou fiktivní firmu. 

3. 6. 1. Popis firmy 

 Právní forma podniku a veškeré důvody, proč zrovna tuto právní formu si podnikatel 

zvolil, výhody a nevýhody této právní formy. Podnikatel má právo si zvolit formu 

podnikání, jestli bude podnikat jako FO nebo jako PO. Může si také zvolit, jestli si založí 

S. R. O. , A.S. , V. O. S. , K. O. S. nebo Družstvo. Každá z těchto forem podnikání má své 

výhody a nevýhody, kvůli kterým si podnikatel zvolil právě tu jeho formu. Podnikatel 

provede analýzu a následné porovnání jednotlivých parametrů. U každé formy si zvolí 

podobu, která mu nejvíce vyhovuje. Parametry, které podnikatel analyzuje, jsou např. 

velikost základního kapitálu, ručení za závazky společnosti, počet společníků při založení 

společnosti atd. 

 Volba místa podnikání 

 Pomocí zmapování místa podnikání zjistíme jak je na tom místo z hlediska dopravní 

infrastruktury (možnost parkování, MHD zastávky v blízkosti prodejny). Můžeme také 

zjistit cenu stavebního pozemku, která se bude hodit v případě, že budeme nuceni stavět 

provozovnu. Pokud budeme fungovat v pronájmu, můžeme díky této analýze zjistit cenu 

pronájmu. Možnost a vzdálenost potencionálních dodavatelů a situaci na trhu pracovních 

sil, v případě získávání zaměstnanců. 

 Samotný popis podniku, ve kterém se uvádí např. organizační struktura podniku, jeho 

vize a cíle z dlouhodobého, ale i krátkodobého období. Tyto údaje se v podnikatelském 

plánu uvádí, jelikož firma při jejím založení ještě nemá žádnou historii. Spíše se snaží o 

její vytvoření díky dobře naformulovanému cíli. Důležité je vedení společnosti a zmíněná 

organizační struktura, aby bylo zřetelné, kdo zodpovídá za jaké činnosti v případě 

negativních výsledků. Za tímto účelem je důležité sestavit vhodnou organizační strukturu. 

Podle charakteristiky uplatňování rozhodovací pravomoci mezi organizačními jednotkami 

struktury rozlišujeme organizační struktury: 

 liniové (lineární), 

 štábní, 

 kombinované (liniově štábní, liniově štábní se ziskovými středisky 

cílově programové, organizační týmy, maticové, projektové aj.) 

Typickou organizační strukturou pro vývoj malého podniku je liniová organizační 

struktura. (Obrázek č. 3) 
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Obrázek č. 3 - Liniová organizační struktura 

 

Zdroj: dostupné z  

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/management-msp/typy-organizacnich-struktur-

cleneni/1001663/59204/?page=3 [cit. 20. 4. 2012] 

Organizační struktura by měla obsahovat jasnou definici funkčních rolí. Aby bylo 

jasně stanoveno, kdo co v podnikovém procesu bude dělat. Toto je důležité k přesnému 

navazování jednotlivých funkcí v organizaci. Další důležitou činností je rozdělení 

pravomoci. Pomoci pravomoci je definováno horizontální či vertikální propojení 

v organizaci, což vede ke správnému fungování organizační struktury. (Synek, 2006) 

 

3. 6. 2. Popis produktu/služby 

 

V této části se objevuje popis produktů či služby, které má podnik ve svém portfoliu. Je 

důležité popsat hlavní produkt, který tvoří největší část obratu. Je dobré se zmínit o 

ostatních produktech v programu podniku. Záleží na tom, o jaký typ produktu se jedná. 

Jde-li o výrobek s určitým výrobním procesem, je vhodné popsat jeho výrobní program. 

Nemělo by se však zacházet do podrobných detailů výroby. Při popisu služby nebo 

výrobku se můžeme zaměřit, jak si myslíme, že náš produkt zaujme spotřebitele, 

zákazníky. Můžeme použít analýzu potřeb člověka, která je známá jako, Maslowova teorie 

hierarchie potřeb.  (Obrázek č. 4) 

 ,,V této teorii se pán A. Maslow snažil objasnit, proč jsou lidé ,,taženi“ určitými potřebami 

v určitou dobu. Proč jeden člověk vynakládá většinu svého času a energie na zajištění své 

osobní bezpečnosti a jiný zase usiluje o společenské uznání? Vysvětluje to tím, že lidské 

potřeby jsou hierarchicky řazeny od těch nejnaléhavějších až po nejméně naléhavé. Podle 

důležitosti se člověk snaží nejdříve uspokojit nejnaléhavější potřeby.“  

(Kotler, 2007) 
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Obrázek č. 4 -  Maslowova teorie hierarchie potřeb 

 

Zdroj: dostupné z http://www.google.cz/images  [cit. 20. 4. 2012] 

 

Díky této teorii potřeb můžeme náš produkt zařadit do určité skupiny lidských potřeb. Což 

vede k úspěšné tvorbě cílového produktu či služby, která bude díky lidským potřebám na 

trhu žádána. 

 

3. 6. 3. Analýza prostředí 

Konkrétní analýzu prostředí můžeme rozdělit na analýzu vnitřního prostředí a analýzu 

vnějšího prostředí z hlediska, jak působí na konkrétní firmu. Analýzu vnějšího prostředí 

můžeme nazvat jako makroprostředí. Součástí této analýzy je také analýza mikrookolí 

podniku. Obě tyto analýzy podnik nemůže nijak ovlivňovat, s jednotlivými faktory by měl 

podnikatel počítat. Díky této analýzy podnikatel zjistí možné negativní vlivy a do jisté 

míry ovlivní i jejich dopady na podnik. 

 

Analýza vnějšího prostředí by měla být zaměřena především na odhalení vývojových 

trendů, které mohou ovlivnit růst nebo pokles hodnot podniku. Tato analýza se zabývá 

těmito faktory:  
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 Politické faktory – legislativa, daňové zákony, politická stabilita, 

pracovní právo, vládní stabilita, integrační politika, podpora 

zahraničního obchodu, ochrana životního prostředí. 

 Ekonomické faktory – trend HDP, úroková míra, množství peněz 

v oběhu, inflace, nezaměstnanost, spotřeba, cena energie, výše investic, 

výše důchodu. 

  Sociálně-kulturní faktory – životní hodnota, rodina, přátelé, životní 

styl, úroveň vzdělání, charakteristika spotřeby, postavení k volnému 

času, rozdělení příjmu, mobilita, jednotlivé demografické trendy 

populace. 

 Technologické faktory – rychlost morálního zastarání, rychlost 

technologického přenosu, výše výdajů na výzkum, podpora vlády 

v oblasti výzkumu, nové technologické aktivity a jejich priority, nové 

objevy a vynálezy, obecná technologická úroveň. (Armstrong, 2009) 

Z části se dá říct, že analýzou vnějšího prostředí se zabýváme při tvorbě SWOT 

analýzy. Tato analýza je součástí marketingového plánu, kterou podrobněji rozeberu 

v následující části.  

 Analýza mikrookolí se zabývá bližším okolím firmy a zároveň propojuje vnější 

prostředí s vnitřním prostředím. Cílem této analýzy je objevit hlavní hybné síly, které by 

mohly ovlivnit podnik. K takové analýze slouží Porterův pětifaktorový model 

konkurenčního prostředí. (Obrázek č. 5)  

Obrázek č. 5 - Porterův pětifatkorový model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno autorem 

Konkurenční rivalita 
Dodavatelé Zákazníci 

Potenciální noví 

konkurenti 

Substituty 
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Tento model se zabývá pěti sektory v nejbližší blízkosti podniku. Porovnává je a analyzuje, 

jak mohou ovlivnit firmu. 

Dodavatelé - faktor, který může podnik ohrozit z hlediska vyjednávajících schopností. 

Důležité je totiž analyzovat dostupnost a náklady na materiál, polotovary, energii, kapitál  

a pracovní síly. Dostupnost a náklady těchto zdrojů musí být posuzovány i z hlediska času 

a kvality. Různí dodavatelé, různé časové, kvalitní a cenové možnosti. 

Zákazníci – důležitá je analýza potencionálního zákazníka nebo celé skupiny zákazníků. 

Je potřebné zjistit, co se zákazníkovi líbí, co potřebuje a jakou částku je za to ochoten 

zaplatit. 

Substituty – neboli výrobky stejné, podobné naším výrobků. Možná hrozba ztráty 

zákazníků, při vstupu nových substitutu na trh. 

Noví konkurenti – jsou firmy, které vstupují do odvětví s podobnou strukturou 

nabízených služeb či výrobků. 

 Analýza vnitřního prostředí se zabývá jednotlivými možnostmi podniku. Zaleží na 

schopnostech a dovednostech řízení podniku. Zaměřuje se na strukturu majetku, který 

slouží k podnikání, zdroje ze kterých je majetek financován atd. Mezi zdroje můžeme 

zahrnout nejen finanční zdroje, ale také lidské zdroje, které jsou v běžném výrobním 

procesu mnohem důležitější, než zdroje finanční. 

 

3. 6. 4. Marketing 

Marketing je neméně důležitou součástí podnikatelského plánu, která vychází z dobrého 

zmapování trhu. Marketingová sekce je založena na předešlých mikro a makro analýzách. 

Marketing by se měl především zaměřit na vztah mezi zákazníkem a podnikem. Je to 

důležitý prvek, s jehož pomocí může podnik zákazníka natolik zaujmout, že se stane 

věrnostním klientem. Úkolem marketingových pracovníků je přijít s marketingovými 

aktivitami a sestavit plně integrované marketingové programy, aby vytvářely, sdělovaly a 

poskytovaly hodnotu zákazníkům. Marketingový program se skládá z četných rozhodnutí o 

tom, kterou z marketingových aktivit použít. Marketingové aktivity přicházejí ve všech 

podobách. Je tedy důležité sestavit takovou marketingovou strategii, která zákazníka 

zaujme a přiláká. (Borden, 1994) 
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Marketingové strategie 

 Produktová strategie – tato strategie ukazuje, v čem se bude produkt lišit od 

ostatních konkurenčních produktů. Porovnává zde např. cenu, kvalitu nabízeného 

produktu, způsob použití nebo proč bude produkt pro zákazníky atraktivní.  

 Cenová strategie – stanovení ceny vzhledem ke konkurenčním produktům. (nízké 

zavádějící ceny, cenová politika pro nákup většího množství = množstevní slevy) 

Cenu většinou stanovujeme podle nákladové struktury. (Struktura fixních a 

variabilních nákladů) Odvozené strategie můžeme popsat jako:  

- strategie nízkých cen a cenové války, 

- strategie ofenzivní s využitím reklamy a podpory prodeje, 

- strategie vysoké kvality a vysokých cen. 

 Distribuční strategie – jak bude probíhat realizace distribuce produktu, jestli budou 

dodávky přímé, prostřednictvím maloobchodů či velkoobchodů. Volba 

distribučních kanálů, polohy poboček a dopravců, systém rozvozu, pokud jej 

podnik nabízí. Jak budeme realizovat případnou distribuci na zahraniční trhy, 

pokud budeme podnikat v zahraničí. 

 Reklamní strategie – neboli druh propagace, kterými se rozhodne podnikatel 

podpořit prodej. Jaká média podnikatel využije k informování zákazníků o jeho 

produktu či službě. Mezi tato média můžeme zařadit veškeré multimediální a 

reklamní nástroje jakou jsou např. reklama v rádiu nebo v Tv, letáky, billboardy, aj. 

Podporu prodeje může podnikatel také doplnit např. ochutnávkami, množstevními 

slevami atd.   (Staňková, 2007) 

 

Tyto strategie vedou ke správnému sestavení marketingového plánu. Jednou ze 

součástí marketingového plánu je také SWOT analýza. Tato analýza rovněž vychází 

z analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy.  

 Horáková říká: „SWOT - to jsou začáteční písmena příslušných anglických termínů: 

strengths, weaknesses, opportunities, threats. První znamená silné stránky, druhý vyjadřuje 

slabé stránky, třetí je výrazem pro příležitosti a čtvrtý pro ohrožení. SWOT analýza slouží 

k základní identifikaci současného stavu podniku - sumarizuje základní faktory působící na 

efektivnost marketingových aktivit a ovlivňující dosažení vytyčených cílů.“  

[HORÁKOVÁ, Helena. Strategický marketing. 2. rozšířené a aktualizované vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2003. 204 s. ISBN 80-247-0447-1.] 



27 

 SWOT analýza se dělí na analýzu, která vychází z vnějšího prostředí, tedy O – 

opportunities (příležitosti) a T – threats (hrozby), dále pak S – strengths (silné stranky) 

a W – weaknesses (slabé stránky), které vycházejí z analýzy vnitřního prostředí. 

 

S – silné stránky podniku jsou veškeré vnitřní podmínky, které má podnik k dispozici pro 

získání převahy nad konkurencí. Lepší výrobní procesy, kvalitnější produkt, kvalitní 

zaměstnanci, levné finanční zdroje, lepší platební podmínky pro zákazníky, dobrá 

dostupnost apod. 

W – slabé stránky podniku jsou naopak veškeré podmínky a procesy, ve kterých podnik 

zaostává v porovnání s konkurencí. Může se to projevit v podniku např. špatnou 

organizační strukturou, nadměrným plýtváním času, materiálu, zbytečně drahými 

finančními zdroji, nekvalitním materiálem či nekvalitním finálním produktem. Tyto slabé 

stránky by měl podnik zhodnotit. Pokud je vyhodnotí jako závažné, měl by se na ně 

zaměřit, zkusit je posílit tak, aby se přesunuly do silných stránek podniku. 

 V praxi to znamená, že u každého podniku by mělo docházet k pravidelnému 

analyzování a vyhodnocování silných a slabých stránek. Takové vyhodnocení nejčastěji 

provádí vrcholoví manažeři nebo externí specializovaní pracovníci. 

O – příležitosti jsou z marketingového hlediska formulovány jako oblast zákaznických 

potřeb, z jejichž uspokojování může firma profitovat. Jsou to příznivé podmínky 

v prostředí, ve kterém podnik podniká. Tyto podmínky jsou dány aktuální situací nebo 

očekávanými příznivými změnami v daném prostředí např. snížení spotřební daně, zvýšení 

důchodů, snížení DPH apod. Příležitosti můžeme hodnotit z hlediska jejich přitažlivosti a 

pravděpodobnosti úspěchu. 

T – hrozby jsou vzniklé situace na základě nepříznivého vývojového trendu vnějšího 

prostředí, které můžou vést k ohrožení prodeje nebo zisku podniku. (Kotler, 2007) 

 

Hrozby můžeme klasifikovat z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti výskytu do tzv. 

pozičních map. 

Tyto hrozby může podnik díky účelných marketingových aktivit do jisté míry eliminovat.  

 

3. 6. 5. Finanční plán 

Financování firmy můžeme chápat jako veškeré fáze jejího založení přes období běžného 

fungování až po její zánik. Cílem financování podniku je zhodnotit finanční prostředky, a 

to v kratším či delším časovém horizontu. Financování podniku je ovlivněno časem a 



28 

rizikem. Vliv času znamená, že koruna získána dnes nemá stejnou hodnotu jako koruna 

získána zítra. Vliv rizika spočívá v tom, že očekávané výnosy nebudou dosaženy nebo 

vynaložený kapitál bude ztracen. Je nezbytně nutné, aby podnikatel znal obecná pravidla 

pro práci s rizikem. 

Mezi tato pravidla patří:  

 při stejném riziku preferujeme větší výnos před menším, 

 při stejném výnosu preferujeme vždy menší riziko před větším, 

 za větší riziko požadujeme větší výnos, 

 preferujeme peníze obdržené dříve. 

(Veber, 2008) 

Mimo faktory času a rizika je podnik ovlivňován svým okolím. Tento vliv je třeba stále 

monitorovat, protože okolí je dynamické a pořád se vyvíjí. Dobrý finanční plán by měl 

s tímto faktorem počítat a odhadovat jeho pravděpodobný vývoj. 

  

3. 6. 5. 1. Počáteční rozvaha 

V první části finančního plánu je dobré sestavit si počáteční rozvahu, která je důležitá při 

zahájení provozu v podniku. Rozvaha se dělí na položky aktiv a pasiv, zachycuje stav 

majetku v podniku a jeho krytí za určité období. 

 V počáteční rozvaze je důležité zaznamenat zdroje financování, za které jsme nakoupili 

majetek sloužící k zahájení podnikání. Zdroje financování se dělí na vlastní a cizí. 

Vlastními zdroji se rozumí vlastní nastřádaný kapitál, který do podniku vložíme. Cizí 

zdroje jsou z pravidla úvěry a leasingy. Podnikatel si musí uvědomit, že než začne 

produkovat tržby, bude muset vynaložit nemalé finanční prostředky spojené se zahájením 

podnikání.  

Zakladatelské rozpočet je součástí počáteční rozvahy a souvisí také s právní volbou 

podnikání. Jeho minimální výše je zákonem stanovena dle druhu společnosti. Jak je už 

uvedeno výše u S. R. O. je to 200 000 Kč a u A. S. je to 2 000 000 ale také 20 mil.  

 

3. 6. 5. 2. Hospodářský výsledek 

Další důležitou částí finančního plánu je předpokládaný vývoj výnosů a nákladů alespoň 

v průběhu 2-3 let. Plán výnosu sestavujeme v reálných (nikoli nominálních) cenách. 

Sestavuje se podle druhu výkonu (různé sortimentní skupiny). Výnosy jsou jedním 

z faktorů, které ovlivňují hospodářský výsledek. Druhým faktorem ovlivňující 



29 

hospodářský výsledek jsou náklady. Po sestavení předběžného vývoje tržeb je potřebné 

sestavit předběžný nákladový plán. Po té je možné sestavit předběžný výkaz zisku a ztrát. 

Výkaz zisku a ztrát zaznamenává veškeré náklady a výnosy podniku za určité období. 

Výnosy podniku jsou veškeré peněžní prostředky, které podnik „získal“ ze svých činností 

za určité účetní období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich 

inkasu. Náklady podniku jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil pro dosažení 

výnosů. Výnosy a náklady můžeme rozdělit podle toho, z jaké činnosti podniku jsou 

produkovány: Z provozní činnosti, finanční činnosti a mimořádné činnosti. 

 Když porovnáme sumu těchto nákladů a výnosu dostaneme zisk nebo ztrátu za 

zdaňovací období. Převyšují-li výnosy náklady, podnik v daném období produkuje zisk. 

Jsou-li náklady vyšší než výnosy, podnik je ve ztrátě. Z hlediska krátkodobého pohledu je 

ztrátová produkce podniku přípustná. Z dlouhodobého hlediska to však je nepřípustná 

situace a podnik může přijít do insolvenčního řízeni, likvidace či bankrotu. 

 

3. 6. 5. 3. Cash flow (peněžní toky) 

Cash flow vychází z výkazu o peněžních tocích. Důvod proč je tento ukazatel vůbec 

sestavován a sledován, vychází ze skutečnosti, že dochází k časovému nesouladu mezi 

náklady a výdaji, výnosy a příjmy, ziskem a peněžními prostředky. Peněžní toky se 

rozdělují na peněžní toky z provozní činnosti, peněžní toky z finanční činnosti a peněžní 

toky z investiční činnosti. 

  

3. 6. 5. 4. Základní poměrové ukazatele a bod zvratu 

Poměrové ukazatelé slouží ke srovnávání podniku s konkurenčními podniky v odvětví. 

Tyto ukazatelé charakterizují nejen konkurenceschopnost podniku, ale také jeho 

hospodaření.  

Mezi tyto ukazatelé patří: 

-analýza rentability respektive výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti 

podniku vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Tato 

problematika patří již dlouhou dobu ve většině zemí k nejdůležitějším charakteristikám 

podnikatelské činnosti. Ke zjišťování a měření rentability se v praxi nejvíce používají 

ukazatelé rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita celkového kapitálu, rentabilita tržeb. 

-ukazatele aktivity umožňují vyjádřit, analyzovat, jak účinně a rychle dokáže podnik 

využít svůj majetek. Aktivita je vyjádřena hlavně rychlostí obratu celkového kapitálu, tedy 
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obratem celkových aktiv. Z technického hlediska se mohou ukazatelé vyskytovat ve dvou 

podobách, rychlost obratu a doba obratu. 

-analýza likvidity neboli platební schopnosti. Trvalá platební schopnost je jednou ze 

základních podmínek úspěšné existence podniku. Ukazatel likvidity zjišťuje finanční 

situaci a platební schopnost podniku. Vychází z rozvahy a pomocí ní zjišťuje, je-li podnik 

schopen hradit své závazky a dostát včas svým finančním povinnostem. 

-bod zvratu je takový stav, kdy se veškeré výnosy firmy rovnají veškerým nákladům. 

Je to tedy stav takového množství produkce, při kterém firma nemá žádný zisk. 
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3. Založení společnosti CheesyButik s. r. o.  

Založení společnosti s ručením omezeným je v České republice nelehkou záležitostí. Rozhodl 

jsem se rozepsat založení fiktivní firmy CheesyButik s. r. o. do 3 částí. První část můžu 

nazvat jako uzavření společenské smlouvy tedy založení společnosti. Druhou část jsem 

pojmenoval získání živnostenského oprávnění a v poslední části se budu zabývat návrhem 

na zápis do OR. V těchto částech budou jednotlivě rozděleny veškeré dokumenty a smlouvy, 

které jsou nezbytně k založení společnosti s ručením omezeným. Ve čtvrté části aplikuji 

svolání valné hromady společnosti a všechny náležitosti, které k tomu patří.  

 

Časový harmonogram založení fiktivní společnosti s ručením omezeným. 

 

 po prodiskutování základních otázek je podepsaná společenská smlouva (formou 

notářského zápisu), projednání výše vkladu, ustanovení jednatele – 22. 11. 

2011, 

 založení bankovního účtu na jméno správce vkladu a složení vkladů na tento 

účet – 29. 11. 2011, 

 sehnání potřebných dokumentů – souhlas s pronájmem nemovitosti, výpis 

z rejstříku trestů, čestné prohlášení jednatele, odpovědného zástupce, 

 ohlášení živnosti – na jakémkoli živnostenském úřadě – 30. 11. 2011, 

 návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku – u příslušného rejstříkového 

soudu (zákonná lhůta 5 dní) – 16. 12. 2011, 

 rozhodnutí o zápisu do obchodního rejstříku – vznik společnosti s ručením 

omezeným, přiděleno IČO, tímto dnem nastává povinnost vést daňovou 

evidenci nebo účetnictví – 1. 1. 2012, 

 registrace společnosti na finančním úřadě – (do 30 dnů od vzniku společnosti) –

 2. 1. 2012. 
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Část I. – Založení společnosti 

V této části se budu zabývat těmito dokumenty: 

 

 společenská smlouva - [Příloha č. 1] 

 prohlášení správce vkladu - [Příloha č. 2] 

 podpisové vzory (součástí společenské smlouvy). 

 

Společenskou smlouvu uzavřeli dva společníci Lukáš Čmiel a Vojtěch Čača dne 22. 11. 

2011 v Třinci. Podpisy jsou notářsky ověřeny. V této smlouvě se dva společníci domluvili 

na výši peněžitého vkladu. Každý ze společníků splatí svůj peněžitý vklad 100 000 Kč 

před zápisem do obchodního rejstříku.  

Zakladatelé se také dohodli na předmětu podnikání: 

 - velkoobchod a maloobchod 

- zprostředkování obchodu a služeb 

(viz. Příloha č. 1.) Prvním jednatelem společnosti je Lukáš Čmiel. Správcem v kladu byl 

jmenován Lukáš Čmiel. Společenská smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních a její 

součástí jsou také podpisové vzory. 

 

Dne 29. 11. 2011 dochází ke splacení vkladu oběma společníky. Správce vkladu provedl 

vyhotovení dokumentu a hned vložil splacený peněžní vklad 200 000 Kč do peněžního 

ústavu v Třinci. Přikládá také jako přílohu výpis z bankovního účtu. 

Část II. – Ohlášení živnosti 

Ve druhé části se podrobně zaměřím na získání živnostenského oprávnění a umístění sídla 

společnosti, ke kterému jsou zapotřebí tyto dokumenty: 

 

 ohlášení živnosti – JRF [Příloha č. 3] 

 společenská smlouva – viz část I.  

 souhlas majitele nemovitosti – [Příloha č. 4] 
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Důležité je správné vyplnění a dodržení časové návaznosti. Pro založení živnosti je nutné 

správné vyplnění JRF pro právnické osoby. Tento dokument přikládám vyplněný jako přílohu 

č. 3. Jeho vyplnění není složité, v dnešní době najdeme navíc jeho předlohu a postupy k 

vyplnění na internetu. 

(http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=2299&d=47038). 

 Řádně vyplněný formulář i s potřebnými přílohami odevzdáme dne 30. 11. 2011 na 

Živnostenském úřadě v Třinci nebo na jakémkoliv jiném Živnostenském úřadě. Jednou 

z přikládaných příloh při odevzdávání JRF je souhlas majitele nemovitosti, ve které bude mít 

daná firma sídlo. Pro mojí fiktivní firmu jsem si zvolil sídlo firmy na adrese Jablunkov 893, 

739 91. Výlučným vlastníkem této nemovitosti je Václav Čmiel, který po vzájemné dohodě 

podepsal souhlas s umístěním sídla společnosti dne 29. 11. 2011.(viz příloha č. 4). Tuto 

adresu jsem si zvolil, protože je to adresa mého bydliště. 

Část III. – Zápis do OR 

V této poslední části, která je spojena se založením společnosti s ručením omezeným, se budu 

zabývat návrhem na zápis do OR. Předtisk tohoto dokument je opět k nalezení na 

internetových stránkách, (http://justice.cz) což usnadňuje jeho vyplnění. V mém případě jsem 

návrh na zápis do OR vyplnil a odevzdal, spolu s příslušnými přílohami, dne 16. 12. 2011 na 

adresu Krajského soudu v Ostravě. Spolu s návrhem na zápis do OR se odevzdávají tyto 

dokumenty: 

 

 návrh na zápis do obchodního rejstříku [Příloha č. 5] 

 společenská smlouva – viz Část I. 

 kopie živnostenského oprávnění 

 souhlas majitele nemovitosti – viz Část II. 

 výpis z katastru nemovitostí 

 prohlášení správce vkladu – viz Část I.  

 čestné prohlášení jednatele, podpisový vzor jednatele [Příloha č. 6] 

 výpis z rejstříku trestů jednatele 

 

Jakmile Krajský úřad zašle výpis z OR s přiděleným identifikačním číslem, je podnikatel 

povinen zápisem změny do živnostenského oprávnění toto identifikační číslo zapsat. 

http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?j=33&o=23&k=2299&d=47038
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Podnikatel je dále povinen podat přihlášku k registraci pro právnické osoby, aby získal 

DIČ. Nezbytná je také registrace k přiznání k DzP právnických osob. 

Tyto části jsou zaměřené na správné vyplnění dokumentů. Tyto dokumenty jsou však 

velice rozsáhlé, rozhodl jsem se je nevkládat ani do příloh, protože správné vyplnění je již 

v dnešní době k nahlédnutí na internetu. (http://business.center.cz/business/sablony) 

 

Část IV. - Valná hromada 

Tuto část jsem zaměřil na svolání a průběh valné hromady společnosti CheesyButik s. r. o. 

Zaměřil jsem se především na tyto tři stěžení dokumenty: 

 

 pozvánka na valnou hromadu [Příloha č. 7] 

 listina přítomných [Příloha č. 8] 

 zápis z valné hromady [Příloha č. 9] 

 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, ale nenáleží jí běžné vedení společnosti, 

které je vyhrazeno jednatelům společnosti. Do její působnosti patří například schvalování 

činnosti před vznikem společnosti, účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, jmenování a odvolání jednatelů. 

 

Postup valné hromady 

 

 Příprava - vytvořit program a určit termín valné hromady 

 Rozeslání pozvánek – formou doporučeného dopisu min. 14 dní před konáním 

valné hromady  

 Konání valné hromady – samotný průběh valné hromady 

 Zápis z valné hromady – součástí jsou příp. přílohy (např.: listina přítomných, 

plán hospodaření,…).  
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Shrnutí 

Svolávání valné hromady má velký přínos především v informovanosti celé společnosti. U 

velkých společností je tento přínos o to větší, jelikož se lze jen těžko sejít jiným způsobem 

v tak hojném počtu a vyřešit tak ty nejdůležitější body, které se společnosti týkají. Je těžké 

spolupracovat s velkým počtem lidí, natož se ještě na všem shodnout, což u menších 

společností lze daleko snáz. Se svoláním valné hromady je úzce spjata i nadměrná 

administrativa, která je však nesmírně důležitá a nesmí se na ni zapomenout. 
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4. Podnikatelský plán firmy CheesyButik s. r. o.  

 

Při tvorbě podnikatelského plánu firmy CheesyButik s. r. o. vycházím z praktické části. Tento 

plán firmy je zároveň jejím zakladatelským plánem. Na základě tohoto plánu se podnikatel 

rozhoduje, jestli má vůbec smysl tuto firmu založit a provozovat v daném prostředí s danými 

výrobky a službami. Jestli má firma dostatek prostředků a předpokladů k udržení se na trhu. 

 Součástí podnikatelského plánu je také finanční plán, ve kterém je zobrazena budoucí 

počáteční rozvaha, přibližný odhad výnosů a nákladů spojených s provozováním 

podnikatelské činnosti. Plán také slouží jako podklad pro banku při žádosti o úvěr. 

 

4.1. Popis firmy 

Firma CheesyButik, s. r. o. je obchodní společnost založená ke dni 22. 11. 2011. Den 

zahájení činnosti je plánován na 1. 1. 2012. Společnost byla založena dvěma zakladateli 

Lukášem Čmielem a Vojtěchem Čačou, kde Lukáš Čmiel je jmenován jako první jednatel 

společnosti. Vlastnický podíl je rozdělen mezi společníky rovnoměrně (každý podíl činí 

50%). Po dohodě obou společníků byla stanovena právní forma podnikání jako podnikání 

právnických osob. Formu podnikání jsme zvolili S. R. O., což považujeme za užitečné. V 

případě neúspěchu v podnikání ručí společníci do výše nesplaceného vkladu všech 

společníků. Dále nás při rozhodování ovlivnil fakt, že svůj vklad nemusíme vkládat celý 

najednou. Sídlo společnosti je na adrese Jablunkov 893, místo provozovny se však liší. 

Předmětem podnikání společnosti je velkoobchod a maloobchod, což společnost 

kategorizuje jako živnost volnou. Společnost je orientována na maloobchodní podnikání se 

zaměřením na prodej holandských, švýcarských, řeckých, italských a francouzských 

výrobků. Hlavním produktem firmy by se však měly stát hlavně sýry doplněné sudovým a 

lahvovým vínem.  

Vize a cíle 

Společnost bude potencionálním zákazníkům nabízet kvalitní sýrové výrobky, které by se 

svou harmonickou chutí měli stát součásti většiny domácností. Naší vizí je, poskytování 

kvalitních služeb spojených s prodejem kvalitních výrobků, čestné jednání nejen se 

zákazníky, ale i dodavateli. Vytvoření příjemného prostředí, do kterého se budou 

zákazníci rádi vracet. 
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Krátkodobým cílem společnosti CheesyButik, s. r. o.: 

- proniknout v průběhu půl roku do podvědomí potencionálních zákazníků,  

- během jednoho roku vytvořit dobré vztahy se zákazníky a dodavateli,  

- stabilizovat firmu na trhu,  

- splatit úvěr v rozmezí tří let, 

- rozšíření poskytovaných služeb formou dárkových balíčků. 

 

Z hlediska dlouhodobých cílů v horizontu pěti let se bude společnost snažit: 

- získat 250 stálých zákazníků, 

- rozšíření sortimentu dle potřeb zákazníků, 

- dosažení zisku alespoň ve výši 100 000 Kč. 

 

Provozovna – místo podnikání 

Budoucí místo podnikání jsme zvolili v městě Český Těšín, ulice Hlavní třída. 

Umístění provozovny považujeme za strategicky výhodné. Je situována v blízkosti 

bývalého hraničního přechodu s Polskem, spojuje tak dohromady dvě velké města, Český a 

Polský Těšín. Kolem provozovny dochází k velkému pohybu českých i polských občanů, 

kteří mohou být potencionálními zákazníky. Mezi další výhody vybrané lokality je 

umístění zastávky městské hromadné dopravy ve vzdálenosti cca 250 metrů. Z finančního 

hlediska se nám výše nájmu provozovny zdá přijatelné, v dané lokalitě běžná. Předběžná 

výše nájemného byla stanovena ve výši 10 000 Kč měsíčně + roční vyúčtování služeb a 

energie v odhadované výši 30 000 – 40 000 Kč. Umístění provozovny do této lokality 

může byt nevýhodné z hlediska vzdálenosti vlakového nádraží. Velkým nedostatkem 

hodnotíme možnost parkování. Před provozovnou není možné zaparkovat. Parkovací 

plochy jsou vzdáleny od prodejny do 5 minut chůze. 

 

Organizační struktura společnosti 

 Za řízení společnosti je odpovědný jednatel společnosti – Lukáš Čmiel. Druhý 

společník Vojtěch Čača je zaměstnancem společnosti. 

Lukáš Čmiel je zodpovědný za vedení firmy, navazování dodavatelských vztahů, řízení 

skladových zásob, cenové strategie a propagaci.  

Vojtěch Čača je zodpovědný za veškerou administrativu, účetnictví, správu daní a 

zálohování údajů. Dále se stará o chod provozovny a výpomoc prodavačce Lucii 

Čmielové. 
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Jednatel 

společnosti 

Lukáš Čmiel 

Účetní a provozní 

Vojtěch Čača 

Prodavačka 

Lucie Čmielová 

Chod provozovny 

Běžný provoz a prodej v provozovně budou mít ve svém popisu práce dva 

zaměstnanci. Zaměstnanec Vojtěch Čača se bude starat o doplňování, krájení a porcování 

sýrů. Je důležité, aby tuto práci dělal muž, protože porcování a překládání velkých 

sýrových ,,bochanů“ vyžaduje velkou sílu. Druhým zaměstnancem je Lucie Čmielová, 

která je zodpovědná za manipulaci s pokladnou, obsluhou sudového vína a balení 

dárkových balíčků. 

 Znázornění organizační struktury (obrázek č. 6) 

Obrázek č. 6 – Organizační struktura CheesyButik, s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2. Popis produktu 

Společnost nabízí přes 30 druhů sýrů, které dodavatelé dovážejí převážně ze 

Švýcarska, Itálie a Holandska. Nabízí kozí, ovčí i kravské sýry, které se ještě dělí podle 

doby zrání. Jednotlivé rozdělení nabízených sýru lépe vystihuje obrázek č. 7. 

 Tyto sýry jsou dodavateli dováženy v 15 až 25 kg ,,bochanech“. Jednotlivé ,,bochany“ se 

zákazníkům krájejí na libovolné plátky dle jejich potřeby. Doplňkovým zbožím společnosti 

budou sudová a lahvová vína. Sudová vína, červené a bílé, jsou původem z Dolních 

Dunajovic. Lahvová vína pak podle aktuální nabídky dodavatelů. 

Sortiment bude pravidelně obměňován dle preferencí zákazníků a na základě analýzy 

jejich poptávky bude přizpůsobováno objednávané množství do prodejny. Důležitá je 

teplota, při které budou sýry skladovány. Sýry potřebují na uskladnění chlad a sucho, 

budou tedy uloženy v regálech nebo uloženy v chladící vitríně v prodejně, která bude 

součástí prodejního pultu. Jednou z nevýhod prodávání tohoto typu zboží je krátká 
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expirační lhůta a možnost podlehnutí nákaze. Kvůli tomuto faktoru je důležité provést 

vhodnou kalkulaci a stanovit vhodnou obchodní marži.  

 

Obrázek č. 6 – Nabízené produkty 

Sýry 

Ovčí  Kozí Kravské 

- Maasdam 

- Brynza 

- Edam 

- Northolander 

 

- Mladá  

- Uleželá 

- Stará 

- Manouri 

- Pecorino 

- Harbone Blue 

- Féta 

 

- Maasdam 

- Gouda (mladá, stará, 

přestárlá, baby, HB,) 

- Ruscello ořech 

- Ruscello italské koření 

- Ruscello chili 

- Manouri 

-Parmigiano Reggiano 

- Edam 

- Northolander 

 

Jednotlivé rozdělení sýrů je podle mléka, ze kterého se vyrábějí. U Goudy je rozdělení dle 

doby zrání. 

4. 3. Analýza prostředí 

Tuto analýzu rozdělím na makro a mikro analýzu, z části spadá i do SWOT analýzy. 

Analyzujeme zde faktory, které mohou ovlivnit firmu. 

4. 3. 1. Analýza makroprostředí  

o Sazba daně z příjmu PO činí v roce 2012 19%, nezměnila se v posledních 

dvou letech. Více informací jsou k dispozici na www.czso.cz. 

o Doznívání ekonomické krize. 

o Dle Českého statistického úřadu byla míra nezaměstnanosti v ČR ve výši 

8,9% . V Moravskoslezském kraji došlo ke snížení míry nezaměstnanosti na 

10,5%, nicméně patří stále mezi kraje s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. 

(viz.www.czso.cz) 



40 

o Průměrná míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %, spotřebitelské ceny vzrostly 

meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento růst způsobilo 

především další meziměsíční zvýšení cen v oddíle potraviny a 

nealkoholické nápoje, které bylo v prosinci (s výjimkou května) nejvyšší v 

roce 2011. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. Více 

informací na internetovém portálu www.czso.cz. 

o Nutnost neustálého monitorování platné legislativy – zejména živnostenský a 

obchodní zákoník, daňové zákony, hygienické podmínky apod.  

o Minimální mzda je pro rok 2011 stanovena na 8000 Kč. Výše této mzdy je 

v ČR již 5 let nezměněná a očekává se stejná i pro rok 2012.  

4. 3. 2. Analýza mikroprostředí  

V této podkapitole se budu zabývat bližším prostředím firmy a faktory ovlivňující prostředí 

firmy. Mezi tyto faktory patří: dodavatelé, zákazníci a konkurence. 

Dodavatelé 

 Zboží je nakupováno výhradně od dodavatelů, kteří zajišťují kvalitu a poskytování 

služeb. Dodavatelé pro společnost CheesyButik s. r. o. jsem rozdělit dle toho, co do 

společnosti dodávají. Hlavním dodavatelem sýrových výrobků je společnost Cheesy Trade 

s. r. o. Dalším dodavatelem je společnost Atmar s. r. o., která dodává italské výrobky. 

Francouzské výrobky dodává společnost Gourmet Partners. Mezi další dodavatelé se řádí 

společnost Hermes, s.r.o., Jaroslav Šimonik, Jiří Zámečník, Antonín Straka. Jsou to 

převážně malí živnostníci z Moravy, kteří se zabývají distribucí vína. 

Cheesy Trade, s. r. o. je řetězcem holandských sýrů a kromě mléčného sortimentu 

nabízí i francouzská a česká vína. Zatímco mléko na vlastní sýry Cheesy Trade získává z 

vlastních holandských farem, vína odebírá z vinic dvou francouzských herců. Více 

informací o této společnosti na internetových stránkách www.vitalia.cz. 

Gourmet Partners, s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem světových 

prestižních značek pro český a slovenský trh. Produkty mají dlouholetou tradici a pochází z 

různých koutů světa. Pro firmu CheesyButik dodává tato společnost francouzské 

delikatesy. Více o produktech a společnosti k nahlédnutí na www.gourmetpartners.cz 

Atmar, s. r. o. je česká společnost založená Italem v Karviné. Tato společnost se 

zabývá distribucí italských výrobků. 
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Hermes, s. r. o. se zabývá obchodní činnosti a dovozem tradičních řeckých specialit. 

Více o společnosti na www.dmhermes.cz 

 

 

Konkurence 

Mezi hlavní konkurenty patří většina dodavatelů, protože kromě velkoobchodů vlastní 

také maloobchody, ve kterých své dovážené výrobky prodávají. Tyto společnosti však 

nejsou v blízkosti podnikatelského prostředí společnosti CheesyButik. V blízkosti Českého 

Těšína se nacházejí prodejny společnosti Cheesy, která je náš hlavní konkurent. Jedna 

prodejna je umístěna ve městě Frýdek-Místek, což je vzdáleno přibližně 30 km. Další 

prodejny má tato společnost ve městě Ostrava, která už je poměrně vzdálená. Největším 

konkurentem je však nově otevřená prodejna v centru města Český Těšín. Proti konkurenci 

má CheesyButik výhodu v širším spektru sortimentu a v lepším umístění prodejny. Mezi 

nepřímé konkurenty patří potravinové prodejny, jako jsou Bila, Tesco, Lidl. Tyto prodejny 

se však nemohou rovnat kvalitou nabízených sýrových výrobků. 

Zákazníci 

 Potencionálními zákazníky společnosti CheesyButik, s. r. o. je každý, kdo má rád 

určitý životný standart spojený s kvalitou výrobků. Předpokladem jsou zákazníci, kteří 

mají rádi zahraniční sýry a s tím spojeny i dobrá vína. Jelikož se jedná o poměrně drahé 

sýry, společnost chce hlavně zaujmout skupinu zákazníků ve věku 25-60 let. 

 

4. 4. Marketing 

 V této části se budu zabývat produktovou strategii, cenovou strategii, distribuční a 

reklamní strategii společnosti. Aplikuji v teoretické části popsanou SWOT analýzu na 

společnost CheesyButik. 

Produktová strategie 

Nabízený produkt se bude lišit od konkurence hlavně kvalitou. Náš produkt je 

uchováván v chladném prostředí prodejny, kde je uložen v regálech. Důležitá je 

manipulace se sýry. Sýry nám jsou dodávány v celých ,,bochanech“ a jsou pokryty 

voskovým obalem. Pokud je sýr dodán v celku s nepoškozeným obalem, jeho trvanlivost je 

zachována a sýr zraje. Po rozkrojení sýru hrozí nebezpečí nákazy, je nutné sýr zabalit do 

potravinářské folie. Dle druhu sýru je společnost schopna zákazníkovi sýr nakrájet na 



42 

plátky. Toto se týká spíše sýrů s krátkou dobou zrání, jako je Gouda a Edam. Sýr s delší 

dobou zrání (starý, přestárlý) je možno zákazníkům pouze naporcovat na větší kusy. 

Nakrájený sýr se zákazníkům zabalí do speciálních voskovaných papírů.  Jako další 

produkt nabízíme sudová a lahvová vína. Sudová vína jsou jak červené, tak bílé. Z 

červeného vína čepujeme Modrý Portugal a z bílých sudových vín nabízíme Rulandské 

šedé a Pálavu. Vinný sortiment lze samozřejmě měnit dle potřeby zákazníků a vývoje trhu. 

Víno se čepuje do speciálních plastových lahví. Nabízíme 1,5;1; 0,5 litrové láhve.  

Společnost dále nabízí možnost dárkového balení, formou dárkových balíčků nebo 

koše, ve kterém je zabalen vybraný sortiment dle přání zákazníka. 

Cenová strategie 

Budoucí cenovou strategii jsme zvolili vzhledem na konkurenci. Zvolili jsme nízké 

zavádějící ceny s možností pozdějšího navýšení ceny. Ceny se budou odvíjet od pořizovací 

ceny. U sýru bude k ceně připočtena obchodní marže ve výši 60-70%. Tato marže je 

stanovena z důvodu nízké trvanlivosti sýrů a poměrně velkému odpadu, který vzniká při 

krájení, osýchání. Více v příloze č. 10 – Ceník sýrů. U ostatních produktů je marže 

stanovena ve výši 20-30%. 

 Cena sudového vína je stanovena na 60 Kč za 1litr. V ceně je započítáno DPH 20%. 

Cena plastové láhve je 5 Kč za kus. Tuto cenu zákazníci nehradí, pokud si donesou své 

vlastní láhve. Cena láhvových vín je v rozmezí od 100 – 800 Kč za láhev. Cena se liší dle 

kvality, značky, obsahu. 

Distribuční strategie 

Sortiment bude zákazníkům nabízen formou pultového prodeje v prodejně. Zákazníci 

zde budou obslouženi proškoleným a milým personálem, na který se mohou v případě 

nejasnosti obrátit s radami. Při vstupu do prodejny zákazníky zaujme specifická vůně sýrů. 

Sýry budou skladovány v dřevěných regálech za prodejním pultem nebo v chladící 

prosklené vitríně, která bude součástí prodejního pultu. Lahvové vína uložíme do 

speciálních stojanů na víno, tak aby z každého druhy byla vystavena jedna láhev. Zbytek 

lahví bude skladován ve skladu, který je součástí  prodejny. Sklad je oddělen od prodejny 

pouze výklenkem se závěsem. Ve skladu bude situován velký stůl, který bude sloužit 

k balení dárkových košů. 
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Reklamní strategie 

 Uvádění společnosti na trh proběhne masovou reklamou formou letáku, reklamy 

v regionálním zpravodaji Hutník, Těšínské listy. Letáky budeme rozdávat a vhazovat do 

schránek v blízkém okolí provozovny. Dalším propagačním prvkem bude slavnostní 

otevření prodejny spojené s bezplatnou ochutnávkou a degustací nabízeného sortimentu. 

Výraznou reklamu bude tvořit reklamní billboard umístěný na stěně prodejny. Jako 

podporu prodeje chceme zavést první měsíc bezplatnou ochutnávku pro potenciální 

zákazníky, protože díky poměrně vysoké ceně budou potencionální zákazníci z počátku 

váhat a nedůvěřovat kvalitě našeho sortimentu. 

SWOT analýza 

Obrázek č. 7 – SWOT analýza společnosti CheesyButik, s. r. o. 

Silné stránka 

 Kvalita 

 Odborně proškolený personál 

 Dobrá dostupnost 

 Příjemné prostředí v prodejně 

 Propojený prodej vína a sýrů 

Příležitosti  

 Potenciálně velké množství zákazníků 

 Oblíbenost sýrů a vína 

 Málo rozšířeny trh s těmito produkty 

 Vysoký počet dodavatelů 

 

 

Slabé stránky 

 Cena 

 Reklama 

 Krátká doba trvanlivosti  

 Zátěž pro životní prostředí 

 

Hrozby 

 Konkurence 

 Zvýšení daní 

 Vstup nové konkurence na trh 

 Změna kupního chování spotřebitelů 

 Navyšování cen od dodavatelů 

 

4. 5. Finanční plán 

4. 5. 1. Náklady spojené se založením společnosti s ručením omezeným 

 ověření podpisu 30 Kč 

 výpis z rejstříku trestů 50 Kč 

 výpis z katastru nemovitostí 100 Kč 

 sepsání notářského zápisu 3.000 Kč 

 sepsání notářem souvisejících listin (prohlášení jednatele,…) 500-1000 Kč 

 vyhotovení bankovního výpisu 500 Kč 
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 správní poplatek za zřízení živnostenského oprávnění- kolek v hodnotě 1000 Kč 

 výpis ze živnostenského úřadu 100 Kč 

 zápis do obchodního rejstříku rejstříkovým soudem- kolek v hodnotě 5.000 Kč 

 výpis z obchodního rejstříku 100 Kč 

 administrativní poplatky 350 Kč s DPH (poštovné, kopírování, tisk,…) 

 

 

4. 5. 2. Náklady na vybavení prodejny a reklamu 

Náklady na vybavení prodejny (viz tabulka č. 1) zahrnují počáteční nákup zásob, materiálu 

a drobného vybavení kanceláře.  

Tabulka č. 1 – Náklady na vybavení prodejny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 – Předběžné měsíční provozní náklady 

  

Hrubá mzda za 1 

měsíc 

Soc. a Zdrav 34%z 

HM Celkem 

Mzdy Lukáš Čmiel 13 000 Kč 4 420 Kč 17 420 Kč 

Mzda Vojtěch Čača 15 000 Kč 5 100 Kč 20 100 Kč 

Lucie Čmielová 9 000 Kč 3 060 Kč 12 060 Kč 

Mzdy celkem     49 580 Kč 

Nájemné 10 000 Kč     

Zálohy na energii 3 500 Kč     

Reklama 1 000 Kč     

Poplatky O2-ISD linka 1 000 Kč     

Náklady celkem     65 080 Kč 

Název Cena v Kč 

Obslužná vitrína 810 

Stojan na víno 1100 

Nože a škrabky na sýry   3500 

Dřevěné police 8000 

Mrazící a chladící vitrína 43000 

Výčepní pípy na víno 5800 

Prodejní dřevěný pult 20000 

Pokladna 25000 

Dřez a baterie 10000 

Stůl a židle  7000 

Sudové víno 14400 

Sýry 114000 

Víno v lahvi 37200 

Reklamní letáčky 5000 

Bilboard na zeď 3500 

Celkem 298310 
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Analýza počátečních nákladů na zařízení prodejny slouží k předběžnému odhadu, kolik 

finančních prostředků bude zapotřebí a z čeho budou hrazeny. Dalším stanovením potřebných 

zdrojů je výpočet provozních měsíčních nákladů, které bude prodejna kumulovat za dobu 

svého provozu. (viz. tabulka č. 2). Tyto náklady budou financovány z předem získaných 

zdrojů, za předpokladu, že společnost nebude produkovat ze začátku zisk. Velikost měsíčních 

nákladů předpokládáme na 65 080 Kč. Částka bude ovlivněna přesným ročním vyúčtováním 

inkasa a výši měsíční splátky úroku z úvěru. Velikost nákladů na vybavení provozovny a 

prvotní vytvoření zásob je ve výši 298 310 Kč. Po odečtení základního kapitálu je patrné, že 

společnost bude potřebovat i další zdroje financování. Za tímto účelem požádáme banku o 

střednědobý bankovní úvěr. Hodnota úvěru bude stanovena ve výši 500 000 Kč tak, aby 

pokryl 3 měsíční provozní náklady, náklady na vybavení prodejny, (viz. tabulka č. 1) a 

případnou ztrátu společnosti na začátku podnikání. Zvolili jsme ,,Profi“ úvěr od Komerční 

banky s dobou splatnosti 3 roky a roční úrokovou sazbou 5%. Případný nedostatek peněžních 

prostředků budeme řešit operativně, buď formou dalšího úvěru, nebo půjčkou rodinných 

příslušníků. 

4. 5. 3. Rozvaha 

Tabulka č. 3 – Počáteční rozvaha k 1. 1. 2012 

Rozvaha k 1. 1. 2012 

Aktiva  700 000 Kč Pasiva  700 000 Kč 

Aktiva celkem 700 000 Kč Pasiva celkem 700 000 Kč 

Drobný majetek 106 168 Kč Vlastní kapitál 200 000 Kč 

Oběžná aktiva 341 280 Kč Základní kapitál 200 000 Kč 

Zboží 341 280 Kč Cizí zdroje  500 000 Kč 

Krátkodobý finanční majetek 252 552 Kč Dlouhodobé úvěry 500 000 Kč 

Bankovní účet + Pokladna 252 552 Kč     

 

V počáteční rozvaze je zaznamenán přijatý střednědobý bankovní úvěr ve výši 500 000 Kč. 

Dále jsou zde zachyceny počáteční stavy zásob a peněžních prostředků. Aby společnost byla 

schopná financovat své měsíční náklady, bude potřebovat vytvářet měsíční tržby ve výši 

alespoň 240 000 Kč. (viz tabulka č. 5). Stanovený objem tržeb je proveden odhadem a v praxi 

se může lišit. Z peněžních toků vyplývá, že společnost první tři měsíce těchto tržeb dosahovat 

nebude. Své náklady bude tedy zpočátku financovat ze sjednaného bankovního úvěru. 

V prodejní ceně uvažujeme s průměrnou obchodní marží 50%. Úvěr je splácen anuitními 

polhůtními splátkami každý měsíc po dobu tří let. (viz. tabulka č. 4) 
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Tabulka č. 4 – Splátka úvěru 

Rok Měsíc Splátka 

(CZK) 

Úrok 

(CZK) 

Úmor 

(CZK) 

Úvěr (CZK) 

1 1 14 985 Kč 2 083 Kč 12 902 Kč 487 098 Kč 

1 2 14 985 Kč 2 030 Kč 12 956 Kč 474 142 Kč 

1 3 14 985 Kč 1 976 Kč 13 010 Kč 461 132 Kč 

1 4 14 985 Kč 1 921 Kč 13 064 Kč 448 068 Kč 

1 5 14 985 Kč 1 867 Kč 13 119 Kč 434 950 Kč 

1 6 14 985 Kč 1 812 Kč 13 173 Kč 421 776 Kč 

1 7 14 985 Kč 1 757 Kč 13 228 Kč 408 548 Kč 

1 8 14 985 Kč 1 702 Kč 13 283 Kč 395 265 Kč 

1 9 14 985 Kč 1 647 Kč 13 339 Kč 381 927 Kč 

1 10 14 985 Kč 1 591 Kč 13 394 Kč 368 533 Kč 

1 11 14 985 Kč 1 536 Kč 13 450 Kč 355 083 Kč 

1 12 14 985 Kč 1 480 Kč 13 506 Kč 341 577 Kč 

 

Splátky úvěru jsou zde zachyceny v období jednoho roku. Zbývající splátky v letech 2013 a 

2014 – viz. příloha č. 11 

 4. 5. 4. Peněžní toky Tabulka č. 5 – Peněžní toky za období od 1. 1. – 30. 6. 2012 

CF za první pololetí 

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen 

Počáteční CF 200 000 Kč 277 487 Kč 222 422 Kč 102 357 Kč 122 292 Kč 147 227 Kč 

Odpisy             

Přijatý úvěr 500 000 Kč           

Tržby 105 000 Kč 125 000 Kč 170 000 Kč 200 000 Kč 225 000 Kč 250 000 Kč 

Příjmy celkem  605 000 Kč 125 000 Kč 170 000 Kč 200 000 Kč 225 000 Kč 250 000 Kč 

Nákup zboží 341 280 Kč 100 000 Kč 210 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč 150 000 Kč 

Nákup služeb 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 

Mzdové výdaje 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 

Nákup drobného HM 106 168 Kč           

Splátka úroku a úmoru 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 

Daň  0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 545 Kč 

Výdaje celkem  527 513 Kč 180 065 Kč 290 065 Kč 180 065 Kč 200 065 Kč 231 610 Kč 

CF 77 487 Kč -55 065 Kč -120 065 Kč 19 935 Kč 24 935 Kč 18 390 Kč 

KS PP 277 487 Kč 222 422 Kč 102 357 Kč 122 292 Kč 147 227 Kč 165 617 Kč 
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Tabulka č. 6 – Peněžní toky za období od 1. 7. – 31. 12. 2012 

CF za druhé pololetí 

Měsíc Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Počáteční CF 165 617 Kč 202 413 Kč 267 947 Kč 318 470 Kč 283 033 Kč 296 636 Kč 

Odpisy             

Přijatý úvěr             

Tržby 270 000 Kč 270 000 Kč 285 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Příjmy celkem  270 000 Kč 270 000 Kč 285 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 

Nákup zboží 150 000 Kč 120 000 Kč 150 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč 

Nákup služeb 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 15 500 Kč 

Mzdové výdaje 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 49 580 Kč 

Nákup drobného HM 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Splátka úroku a úmoru 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 14 985 Kč 

Daň 3 139 Kč 4 401 Kč 4 411 Kč 5 372 Kč 6 333 Kč 6 343 Kč 

Výdaje celkem  233 204 Kč 204 466 Kč 234 476 Kč 335 437 Kč 286 398 Kč 236 408 Kč 

CF 36 796 Kč 65 534 Kč 50 524 Kč -35 437 Kč 13 602 Kč 63 592 Kč 

KS PP 202 413 Kč 267 947 Kč 318 470 Kč 283 033 Kč 296 636 Kč 360 228 Kč 
 

Z peněžních toků vyplývá, že konečné stavy peněžních toků jsou ve všech měsících 

kladné. Konečné stavy peněžních toků v měsíci leden až duben jsou kladné z důvodu 

dostatečně velkého úvěru, který pokryl vysoké počáteční výdaje. V dalších měsících byly 

CF kladné, jelikož příjmy převyšovaly výdaje. Výjimkou je však měsíc říjen, kde kvůli 

většímu nákupu zboží došlo k navýšení výdajů. 

 

4. 5. 5. Výkaz zisku a ztrát 

 Výkaz zisku a ztrát (viz příloha č. 12) je sestaven pro jednotlivé měsíce v roce 2012. 

Je sestavován na základě odhadovaného množství prodaného zboží. Tržby v jednotlivých 

měsících narůstají. 

 V měsících leden až duben firma vykazuje ztrátu. Tato ztráta je důsledkem zavádění 

firmy na trh a hledání nových zákazníků. Ve zbytku roku 2012 firma vykazuje narůstající 

zisk. Pokud budou odhadované částky odpovídat skutečnosti, firma bude schopná splácet 

stanovenou výši splátek z bankovního úvěru, hradit mzdy a dostát svým závazkům 

z obchodních vztahů. 
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6. Závěr 

Hlavní náplní mé bakalářské práce byla problematika MSP spojená se založením 

fiktivní firmy. Zabýval jsem se také sestavením vhodného podnikatelského záměru pro tuto 

firmu. Podnikatelský plán je důležitou součástí při zahájení podnikání. 

Svou bakalářskou práci jsem rozdělil do tří částí. V první části jsem se zabýval 

teoretickými východisky, ze kterých jsem následně vycházel v praktické části. Popsal jsem 

zde problematiku MSP, teoretické založení společnosti s ručním omezeným a význam, 

podstatu a náležitosti podnikatelského plánu či záměru. V této části jsem rozšířil své znalosti 

ohledně problematiky MSP a došel jsem k názoru, že MSP jsou nepostradatelnou a nesmírně 

důležitou součástí ekonomického systému, nejen u nás, ale i v zahraničí. 

Druhou část své práce jsem se rozhodl zaměřit na založení fiktivní firmy, kde jsem 

využil poznatky z první části a aplikoval je na konkrétní příklad. Přínosem pro mě v této části 

bylo názorné převedení načerpaných teoretických vědomostí do praxe. Založení společnosti 

hodnotím jako nesmírně náročnou a dlouhou činnost, spojenou s mnoha legislativními 

povinnostmi. 

V poslední třetí části jsem opět vycházel z teoretické části a pomocí ní jsem sestavil 

komplexní podnikatelský záměr pro společnost CheesyButik s. r. o. Tento plán by měl firmě 

sloužit ke správnému dosažení stanoveného cíle. Nesmíme však zapomenout, že realizace 

podnikatelského plánu by měla být realizována v co jak nejkratším časovém intervale, protože 

zde hrozí vznik nových a nových konkurenčních firem. 

Cílem této práce bylo: ,,demonstrování založení fiktivní společnosti s ručením 

omezeným, zpracování podnikatelského plánu tak, aby společnost byla schopna 

existovat v reálném prostředí. Za tímto účelem shromáždit dokumenty, které je nutno 

řádně vyplnit a odevzdat na příslušné instituce ve správných termínech. Tyto 

dokumenty budou v přílohách“. Tento cíl považuji za splněný. Došlo k založení společnosti 

s ručením omezeným, v přílohách jsou umístěny a řádně vyplněny potřebné dokumenty. 

Pevně věřím, že vše je plně korektní s českou legislativou. 

 

Na závěr už jen doufám, že když budu jednoho dne potřebovat založit firmu a začít 

podnikat, stane se tato bakalářská práce dobrou oporou pro mé účely. 
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