
PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1: Obchodní společnosti 

  v.o.s. 

Zakladatelé min. 2 osoby 

Vznik společnosti  zápis do obchodního rejstříku 

Ručení společníka za závasky společnosti společne a nerozdílněcelým svým majetkem 

Základní kapitál min. výše není stanovena 

Účast na zisku roným dílem 

Oprávnění k řízení každý společník 

  k.s. 

Zakladatelé min. 2 osoby (komplementář, komandista) 

Vznik společnosti  zápis do obchodního rejstříku 

Ručení společníka za závasky společnosti 
komplementář - celým svým majetkem, komandista - do výše 
vkladu 

Základní kapitál komandista min. 5 000 Kč 

Účast na zisku dle společenské smlouvy nebo na polovinu 

Oprávnění k řízení komplementáři 

  s.r.o. 

Zakladatelé min. 1 osoba (max. 50 osob) 

Vznik společnosti  zápis do obchodního rejstříku 

Ručení společníka za závasky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů 

Základní kapitál min. 200 000 Kč (1 společník min. 20 000 Kč) 

Účast na zisku dle poměru obchodních podílů nebo dle společenské smlouvy 

Oprávnění k řízení jednatelé 

  a.s. 

Zakladatelé min. 1 právnická osoba 

Vznik společnosti  zápis do obchodního rejstříku 

Ručení společníka za závasky společnosti akcionáři neručí za závazky 

Základní kapitál veřejná nabídka 20 mil. Kč, bez veřejné nabídky 2 mil. Kč 

Účast na zisku dle rozhodnutí valné hromady (dividenda) 

Oprávnění k řízení představenstvo 

  Družstvo 

Zakladatelé 
minimálně 5 členů, což neplatí, jsou-li jeho členy alespoň 2 
právnické osoby 

Vznik společnosti  zápisem do obchodního rejstříku 

Ručení společníka za závasky společnosti členové neručí za závazky družstva 

Základní kapitál souhrn členských vkladů minimálně 50 000 Kč 

Účast na zisku dle rozhodnutí členské schůze 

Oprávnění k řízení představenstvo 

Zdroj: CzechTrade, 2012, vlastní zpracování. 

 

 



Příloha č. 2: Hygienické předpisy 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 432/2003 Sb. 

Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na 
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Nařízení 

Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kriteriích pro potraviny. 

Nařízení Komise (ES) č. 37/2005 o sledování teplot v přepravních a skladovacích 
prostředcích, úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny 

určené k lidské spotřebě. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, o materiálech a 

předmětech určených pro styk s potravinami. 

Zdroj: Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, vlastní zpracování. 

 

Příloha č. 3: Dotazník 

Dobrý den,  

jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava, 

Ekonomické fakulty a v rámci závěrečné bakalářské práce provádím průzkum formou 

dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je zjistit spokojenost jednotlivých 

subjektů z oblasti podnikatelského prostředí v ubytovacích a stravovacích službách a 

pohostinství. Dotazník je zcela anonymní. 

Děkuji za Váš čas. 

Jindřiška Dolinová 

 

1. Jaký máte vztah k podniku (firmě)? 

 Provozní, majitel OSVČ 

 Provozní, zaměstnanec 

 Provozovatel s.r.o. 

 Provozovatel a.s. 

 Jiné  

 

2. Je pro Vás současná daňová legislativa srozumitelná? 

 Úplně nesrozumitelné 

 Spíše nesrozumitelné 

 Částečně nesrozumitelné 



 Plně srozumitelné 

 

3. Využíváte služeb daňových poradců (odborníků). 

 Nevyužívám 

 Občas 

 Využívám pořád 

 

4. Myslíte si, že jsou sankce za daňové úniky dostatečně velké, aby Vás to 

případně odradilo? 

 Určitě ne 

 Spíše ne 

 Spíše ano 

 Určitě ano 

 

5. Souhlasíte s tvrzením, že na krácení daně se podílejí ve větší míře velké 

firmy. 

 Určitě ne 

 Spíše ne 

 Spíše ano 

 Určitě ano 

 

6. Využili jste někdy mezeru v daňové legislativě ke snížení daňové 

povinnosti? 

 Nikdy 

 Jednou 

 Více než jednou 

 Stále 

 

7. Máte pocit, že daňové zatížení je pro Vás, vaši podnikatelskou činnost příliš 

vysoké? 

 Určitě ne 

 Spíše ne 

 Spíše ano 

 Určitě ano 

 

8. Zaměstnával/a jste někdy pracovníka načerno, tj. bez pracovní smlouvy nebo 

dohody o provedení práce? 

 Ne, nikdy 

 Ano, často 

 Ano, ale výjimečně 

 

9. Probíhala ve Vaší provozovně někdy daňová kontrola? 

 Ne 

 Ano, v posledních 2letech 

 Ano, před více než 2lety 

 



10. Má Vaše provozovna registrační pokladnu?  

 Ne 

 ano 

 

11. Liší se oficiální mzda všech zaměstnanců od skutečně vyplácené mzdy? 

 Ne 

 Výjimečně 

 Ano 

 

12. Zaměstnanci jsou zaměstnáváni: 

 Většina na pracovní poměr s neurčitou dobou 

 Částečně na pracovní poměr s neurčitou dobou, částečně na dohodu o 

provedení práce 

 Většina na dohodu o provedení práce 

 

13. Vaše nejvyšší vzdělaní: 

 Střední s maturitou 

 Střední s výučním listem 

 Vysokoškolské 

 

14. Váš podnik se nachází: 

 Na vesnici 

 Ve městě  

 V horské oblasti 

 

15. Typ služeb, které poskytujete (více možností) 

 Bar 

 Vinárna 

 Kavárna 

 Pivnice 

 Restaurace 

 Hotel  

 Penzion 

 Wellness 

 Jiné 

 

 

 

Ještě jednou děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku a věřím, že výsledky 

získané z tohoto šetření mi pomohou při zpracování bakalářské práce a následně k její 

obhajobě. 

 


