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1. Úvod 

Při výběru tématu bakalářské práce mě ovlivnilo to, že během mého dětství a 

dospívání jsem se intenzivně věnovala a nadále věnuji tanečnímu sportu. Tato skutečnost mě 

vedla k zamyšlení, zda by se mohl tanec stát v budoucnu i mým zaměstnáním. Studium na 

ekonomické fakultě se zaměřením na sportovní management mi umožnilo získat nové 

poznatky jak teoretické, tak praktické, které mohu nyní využít při založení své vlastní taneční 

akademie. 

Dnešní doba nabízí různé možnosti, jak aktivně trávit volný čas, ale jen část populace 

této nabídky využívá. Faktory ovlivňující výběr aktivit ve volném čase mohou být stěžejním 

bodem, proč si lidé svůj volný čas neorganizují. Mezi ně patří velmi často nepříznivá 

ekonomická situace, příliš velká zaměstnanost a také rodičovské povinnosti. Vzhledem 

k tomu, že Akademie tanečního umění bude otevřena široké veřejnosti, předpokládám, že 

naše nabídka by mohla uspokojit poptávku potenciálních zákazníků po službách, které 

doposud na trhu chybí. Naše kurzy umožní všem věkovým kategoriím: dětem, mládeži, 

dospělým i seniorům, aktivně se věnovat tanci a pohybové průpravě různého druhu 

v odlišných časových intervalech a na jednom místě. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části, teoretickou a praktickou část. 

V první části teorie jsem se zaměřila na vymezení ekonomických pojmů, mezi které patří 

podnik, podnikání, podnikatel a formy živnosti. Dále se v této kapitole věnuji právním 

formám podnikání v ČR a jejich stručné charakteristice. Další oblastí, kterou se zabývá tato 

část, je sport, sportovní marketing, typy organizací a rozdělení prostředí v oblasti sportu.  

V druhé teoretické části této práce je zdůrazněna problematika založení obchodní společnosti. 

Jak už vypovídá název mé bakalářské práce, jde o společnost s ručením omezeným, a proto 

jsou zde vysvětleny pojmy vztahující se k této formě podnikání. Jsou zde stručně 

popsány:historie, založení a vznik společnosti, dále její výhody a nevýhody a v neposlední 

řadě legislativa. 

Praktická část bakalářské práce byla věnována fiktivnímu založení společnosti 

s ručením omezeným. V této kapitole byly rozebrány jednotlivé kroky, které vedou k založení 

Akademie tanečního umění.  Další oblast je věnována z malé části tanci a z velké části 

vytvoření podnikatelského záměru, který jsem především orientovala na marketing, SWOT 

analýzu a v neposlední řadě na finanční plánování.  
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Cílem předkládané bakalářské práce bylo založení společnosti Akademie 

tanečního umění se všemi potřebnými náležitostmi a zpracování záměru 

podnikatelského plánu. 

V závěru práce bude nutné shrnout a vyhodnotit podnikatelský záměr a následně 

posoudit celou bakalářskou práci, vyvodit závěr a zjistit zda došlo k splnění stanoveného cíle.  
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2. Teoretické vymezení pojmů 

Tato kapitola je zaměřena na vymezení základních ekonomických pojmů a procesů 

v podnikání. Pojmy, jako jsou podnikání, podnikatel, podnik či fyzická a právnická osoba, 

budou definovány legislativními zdroji, a to dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.  

2.1. Základní ekonomické pojmy 

 Podnikání 

V obchodním zákoníku je definováno (§ 2 odst. 1) jako „soustavná činnost prováděna 

samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení 

zisku“. 

Podnikání lze rozčlenit podle tří základních pojetí podnikání: 

1. Podnikání jako proces (činnost) – Jeho smyslem je vytvoření nových hodnot, které 

mohou mít finanční nebo nefinanční formu. 

2. Podnikání jako přístup (metoda) – Základními znaky jsou zájem a snaha vytvořit 

něco nového, samostatné nalézání příležitosti k realizaci cíle, vkládání a využívání vlastních 

zdrojů, jména a času, přebírání vlastní odpovědnosti a nesení rizika, v neposlední řadě i 

sklízení pozitivních výsledku. 

3. Podnikání jako hodnotová orientace – Označuje se za „podnikatelského ducha“, 

který charakterizuje strukturu hodnot a postojů, které mají individuální či společenský rozměr. 

[14] 

Podnikatel 

Dle obchodního zákoníku (§ 2 odst. 2) se podnikatelem rozumí: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b)  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění 

podle zvláštních předpisů, 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního předpisu. 
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V ČR mohou lidé podnikat dvěma způsoby - buď jako fyzická osoba, nebo jako 

právnická osoba.   

Fyzickou osoba se rozumí podnikání na základě živnostenského nebo jiného 

oprávnění, které se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Svou činnost případně 

řízení a vedení podniku vykonává FO sama, případně s tichým společníkem. Obvykle jde o 

činnosti menšího rozsahu. 

FO může provozovat živnost: 

 ohlašovací – řemeslná, volná a vázaná, 

 koncesovanou. 

Právnická osoba se liší od fyzické osoby především tím, že se jedná o sdružení osob a 

jejich majetku. Podniká na území ČR jedním z následujících způsobů: 

 veřejná obchodní společnost (v.o.s.), 

 společnost s ručením omezeným (s.r.o.), 

 komanditní společnost ( k.s.), 

 akciová společnost (a.s.), 

 družstvo. 

Rozhodovací kritéria 

Při volbě právní formy používáme celou řadou kritérií. Kritéria rozdělujeme na 

všeobecná nebo specifická. Ta se používají především pro konkrétní druh činnosti, které 

máme v plánu se věnovat. Při volbě obchodní společnosti zvažujeme především: 

 požadavky základního kapitálu (minimální velikost), 

 způsob a rozsah ručení (za podnikatelské závazky vzniklé 

podnikatelskou činnosti), 

 počet zakladatelů, 

 oprávnění k řízení, 

 právní regulace (především její míra), 

 finanční možnosti. 
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Samozřejmě existuje řada dalších kritérií a je jen na našem zvážení, kterými z nich se 

budeme řídit. Patří mezi ně např.: 

 obor činnosti, 

 daňové zatížení, 

 podíl na zisku a ztrátě, 

 rozsah plánovaných činnosti a jejich finanční náročnost, atd. [25] 

Podnik 

Podle § 5, odst. 1. v Obchodním zákoníku v zákoně č. 513/1991 Sb., se podnikem 

rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku 

nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Nejobecněji je podnik chápán jako 

subjekt, ve kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy. 

Ke všeobecným znakům podniku patří: 

 Kombinace výrobních faktorů – jen taková jednotka je podnikem, ve 

kterém se kombinují faktory účelně (práce, zařízení,stroje,zásoby apod.). 

 Princip hospodárnosti – vyjadřuje snahu podniku pracovat co 

nejhospodárněji (minimalizace vstupu, maximalizace výstupu, optimalizace mezi 

vstupy a výstupy). 

 Princip finanční rovnováhy – projevuje se především plněním 

platebních povinnosti, což udává schopnost podniku. 

Mezi specifické znaky podniku řadíme: 

 Princip soukromého vlastnictví – vyjadřuje vlastnickou formu. 

Důsledkem je, že majitel (vlastník) podniku si vyhrazuje právo přímo nebo nepřímo se 

zúčastňovat na řízení podniku. 

 Princip autonomie – vyjadřuje svobodu a nezávislost podnikatelské 

činnosti, která je řízena tržními vztahy bez direktivního zásahu státu. 

 Princip ziskovosti – nutnost zisku jako výsledku podnikatelské činnosti 

a tendence maximalizace zisku ve vztahu ke kapitálu. [14] 
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2.2. Právní formy podnikání 

Pro fyzickou i právnickou osobu existuje v České republice několik forem podnikání. 

Každá právní forma má své výhody i nevýhody. Na základě svých požadavků a řádného 

promyšlení si podnikatel zvolí formu podnikání, pod kterou bude vystupovat.  Obchodní 

zákoník ve své druhé části upravuje formy podnikání, kterými jsou obchodní společnosti a 

družstva. Živnostenský zákon upravuje podnikání subjektů, které provozují svou činnost na 

základě živnostenského podnikání. 

Přehled právních forem podnikáni: 

 živnostník, 

 akciová společnost, 

 společnost s ručením omezeným, 

 veřejná obchodní společnost, 

 komanditní společnost, 

 družstvo.  

Podnikání fyzických osob 

S pojmem fyzická osoba úzce souvisí pojem „osoba samostatně výdělečně činná 

(OSVČ)“. Jedná se o termín používaný v českých zákonech o dani z příjmu, v zákonech o 

sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro fyzickou osobu, která má příjmy 

z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Typickou OSVČ jsou například 

živnostníci, samostatní zemědělci, soudní znalci, samostatně výděleční umělci, apod. [14] 

2.2.1. Živnost 

Živnost je přesně vymezena v zákoně 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

Zákon ji upravuje jako činnost prováděnou pod vlastním jménem, samostatně na vlastní 

zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. [18] 

Fyzická osoba, která chce podnikat, musí získat živnostenské nebo jiné oprávnění 

k provozování podnikatelské činnosti. Nejdříve si musíme zjistit, do které skupiny živností 

patří činnost, kterou chceme vykonávat. Živnosti se dělí do různých skupin podle požadavků 

na odbornou způsobilost dané živnosti.  

Dělení živností: 

I. Ohlašovací živnosti – vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto 

živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dělí se na: 
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a. Řemeslné živnosti – výuční list, maturita v oboru, diplom v oboru nebo 

šestiletá praxe v oboru je podmínkou pro získání a provozování této živnosti. Patří zde 

obory, jako jsou řeznictví, klempířství, zednictví, hostinská činnost, montáž, opravy, 

revize a zkoušky elektrických zařízení aj. 

b. Volné živnosti – pro získání této živnosti nepotřebuje podnikatel 

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

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Rozsah živností si sestaví 

podnikatel sám na základě výběru ze seznamu, který obsahuje 80 činností, jež může 

podnikatel provozovat. Příkladem oborů je velkoobchod a maloobchod, ubytovací 

služby, fotografické služby, zprostředkování obchodu a služeb aj. 

c. Vázané živnosti – pro jejich získání a provozování je podmínkou 

prokázání odborné způsobilosti, kterou stanoví příloha živnostenského zákona. 

Příkladem jsou masérské služby, provádění staveb- jejich změn a odstraňování, vedení 

účetnictví, provozování autoškoly aj. 

II. Koncesované živnosti – vznikají a jsou provozovány na základě správního 

rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Kromě 

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

příslušného orgánu státní správy. Patří zde např.: provozování cestovní kanceláře, 

provozování pohřební služby, silniční motorová doprava, taxislužba aj. 

Pro získání živnostenského oprávnění musíme splňovat podmínky dané 

živnostenským zákonem. Jedná se o: 

Všeobecné podmínky: 

 minimální věk 18 let, 

 bezúhonnost, 

 způsobilost k právním úkonům. 

Zvláštní podmínky: 

 odborná a jiná způsobilost, vyžaduje-li to živnost. [14] 
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Podnikání právnických osob 

Můžeme také podnikat jako právnická osoba. V tomto případě musíme počítat i s tím, 

že zahájení podnikatelské činnosti bude administrativně náročnější a v řadě případů budeme 

muset při zakládání firmy složit také základní kapitál. Všechny typy právnických osob musí 

být zapsány v obchodním rejstříku.  

Obchodní zákoník definuje následující právnické osoby: 

I. osobní společnosti – u této společnosti se předpokládá osobní účast podnikatele na 

řízení společnosti a zpravidla neomezené ručení společníků za závazky společnosti. 

Patří sem: 

 komanditní společnost, zkratka kom. spol. nebo k. s., 

 veřejná obchodní společnost, zkratka veř. obch. spol. nebo v. o. s., 

II. kapitálové společnosti – zakladatelé (společníci) mají povinnost vnést vklad, jejich 

ručení za závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné.  

Kapitálové společnosti jsou: 

 společnost s ručením omezeným, zkratka spol. s. r. o. nebo s. r. o., 

 akciová společnost, zkratka akc. spol. nebo a. s., 

 družstva – tato právní forma se v podnikatelské činnosti vyskytuje jen zřídka. 

[14] 

Pro jednotlivé právní formy platí legislativní požadavky, se kterými se nyní 

seznámíme v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2.1 – Charakteristické znaky osobní a kapitálové společnosti  

  

Osobní společnosti   Kapitálové společnosti 

 Živnostník Veřejná 

obchodní 

společnost 

(v.o.s.) 

Komanditní 

společnost 

(k.s.) 

Společnost 

s ručením 

omezeným 

(s.r.o.) 

Akciová 

společnost 

(a.s.) 

Počet 

zakladatelů 

organizace 

Stačí 1 osoba 

 

Min. 2 osoby Nejméně 2 osoby 

komplementář 

komandista 

Min. 1 osoba 

Max. 50 osob 

valná hromada 

jednatelé 

dozorčí rada 

1 PO nebo 2 a více 

FO 

valná hromada 

představenstvo 

dozorčí rada 

Ručení Neomezeně Neomezeně, 

společně a 

nerozdílně 

veškerým svým 

majetkem 

Komplementář 

veškerým svým 

majetkem 

 

Komandisté do výše 

nesplaceného vkladu 

Společnost 

neomezeně 

 

Společníci do 

výše 

nesplaceného 

vkladu 

Společníci 

neomezeně 

 

Akcionáři neručí za 

závazky společnosti 

 

Společnost ručí 

celým majetkem 

Základní 

kapitál 

Není stanovený Není stanovený Komandista 5 000 Kč, 

jinak není stanovený 

Min. 200 000 Kč Min. 2 000 000 Kč je 

rozvrženo na určitý 

počet akcii 

Administrativní 

náročnost 

Jednoduché 

povolení 

k podnikání 

Sepsání 

společenské 

smlouvy, 

zpravidla 

asistence 

advokáta 

Sepsání společenské 

smlouvy, zpravidla 

asistence advokáta 

Sepsání 

společenské 

smlouvy, 

zpravidla 

asistence 

advokáta, složení 

vkladu na účet 

Sestavení 

zakladatelské listiny 

a stanov, zpravidla 

asistence advokáta, 

složení vkladu na 

účet 

Podíl na zisku Podnikatel si po 

zdanění vše 

nechává 

Rovným dílem 

mezi 

společníky, 

nebo podle 

společenské 

smlouvy 

Mezi 

komplementářem a 

komandity 50/50, 

mezi komplementáři 

rovným dílem, mezi 

komandity podle výše 

vkladu 

Podle 

kapitálového 

vkladu, pokud 

není společenskou 

smlouvou 

stanoveno jinak 

Podle rozhodnutí 

valné hromady 

Jiná kritéria Obtížný přístup 

k cizím 

zdrojům, nízká 

důvěryhodnost 

malý  rozsah 

Na druhé straně 

vyšší 

důvěryhodnost 

s ohledem na 

ručení za 

závazky  

Pro obchodní 

partnery nezvyk 

 

Zachovány 

výhody FO 

 

Vyšší  

důvěryhodnost 

s ohledem na 

rušení za 

závazky 

Obtížný přístup 

k cizím zdrojům 

 

Pro obchodní partnery 

nezvyk 

 

Komplikované vztahy 

mezi komandisty a 

komplementáři mohou 

být příčinou sporů 

 

Nejrozšířenější 

forma obchodní 

společnosti 

 

Vyhovující pro 

většinu typu 

podnikání, pokud 

existuje počáteční 

kapitál při 

zakládaní firmy 

Nejlepší přístup 

k cizím zdrojům, 

nejvyšší stupeň 

ochrany věřitelů 

 

Nutný vysoký 

počáteční kapitál 

 

Složitější správní 

orgány 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2.3. Sport 

Pojem sport vychází z latinského slova „desportare“, což znamená v překladu bavit 

se. Základem sportu jsou různá sportovní odvětví, která jsou podle určitých hledisek dále 

dělena. Sporty dělíme především na individuální a kolektivní. Dále na disciplíny založené na 

soutěžení, boji nebo kontaktní a nekontaktní sporty, sporty s větším či menším prvkem rizika, 

anebo sporty provozované na amatérské či profesionální úrovni. [13] 

Sport je významný nejen jako společenský jev, ale i postavením a funkcemi ve vztahu 

vůči ostatním oblastem života. Provozování sportu po aktivní stránce ovlivňuje sociální, 

tělesný, ale i fyzický stav jedince.  Sport dělíme dle výkonnostní úrovně na:  

 rekreační sport – jenž je dobrovolná zájmová pohybová činnost, která se zaměřuje na 

zdravotní stránku člověka, udržování a zvyšování kondice, na prevenci proti stárnutí. 

Rekreační sport považujeme za formu aktivního odpočinku, 

 výkonnostní sport – vyznačuje se především snahou po cílevědomém zvyšování 

sportovní výkonnosti. Rozvijí pohybové schopnosti, napomáhá k osvojení techniky a 

taktiky daných sportovních odvětví. Výkonnostní trénink má především vliv na zdraví, 

zvyšuje výkonnost a zdatnost jedince a v neposlední řadě má dobrý vliv na morální 

vlastnosti sportovce, 

 vrcholový sport  -  týká se jen malé části sportovců, jelikož dlouhodobé přípravy 

sportovců k vrcholové sportovní výkonnosti jsou velice náročné. Sportovci na této 

úrovni reprezentují stát, propagují sport mezi mládeží a přitahují pozornost pracujících 

diváků v jejich volném čase. [3] 

V ČR se o sport zajímá také 75% veškeré populace, kterou můžeme rozdělit podle 

zájmu ke sportu a tělovýchovným aktivitám do čtyř skupin: 

 aktivně cvičící, 

 bývalí aktivní sportovci, 

 pasivní konzumenti, 

 lidé nezajímající se o sport. [5] 
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2.3.1. Sportovní marketing 

Sportovní marketing znamená zahrnout oba komponenty, marketing i sport, a při tom 

vycházet z obecné definice marketingu. Podle B. J. Mulina a S. Hardyho (2000, str. 5) platí, 

že „sportovní marketing se skládá ze všech aktivit, které jsou určeny k tomu, aby vyšly vstříc 

všem požadavkům a přáním sportovních spotřebitelů pomocí procesu výměny“. [6] 

2.3.2. Ziskové a neziskové prostředí 

Sportovní prostředí lze charakterizovat dvěma způsoby:  

1) Ziskové prostředí 

Hlavní výhodou tohoto prostředí je možnost získat reklamu, finanční motivace 

pracovníků, flexibilita operací. Mezi nevýhody patří velká zodpovědnost pracovníků, která 

v některých případech neodpovídá ani výši platu a intenzita konkurenčních organizací. 

2) Neziskové prostředí  

Mezi neziskové organizace v České republice patří především organizace založené pro 

výkon veřejně prospěšné činnosti, jejichž význam ve společnosti je nepostradatelný.  Hlavní 

výhodou neziskového prostředí jsou malá množství konkurenčních organizací, rozsáhlá 

nabídka programů a služeb, daňové úlevy pro manažery. Nevýhodou neziskových organizací 

jsou organizace ziskové. [2] 

2.3.3. Typy organizací ve sportu 

Při zakládání sportovní organizace je důležité se rozhodnout, jakým směrem se bude 

typ její organizace zaobírat. Organizace ve sportu se od sebe liší nejen druhově, ale také 

typově. Dělíme je na:   

 občanské sdružení, 

 organizace s mezinárodním prvkem, 

 zájmová sdružení PO, 

 nadace a nadační fondy, 

 příspěvkové a rozpočtové organizace, 

 obchodní společnosti a družstva. [6]  
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3. Založení společnosti s ručením omezeným (spol. s r. o. nebo s. r. o.) 

Společnost s ručením omezeným je nejrozšířenější formou obchodní společnosti 

v České republice. Její oblíbenost je dána nízkým počtem společníků, nenáročným základním 

kapitálem a formou ručení za závazky. 

3.1. Charakter společnosti 

Společnost s ručením omezeným je jednou z možných právních forem obchodní 

společnosti upravených českým právním řádem. Obchodní společnosti se podle obchodního 

zákoníku v §56zakládají za účelem podnikání, zároveň však nevylučuje podnikání i za jinými 

účely. Společnost může byt založena jednou osobou, a to buď fyzickou, nebo právnickou, 

maximálně však může mít 50 společníků. Zakladatelem nebo společníkem společnosti 

s ručením omezeným nemůže byt jeden společník. Jedna fyzická osoba může být jediným 

společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.  Založit společnost s ručením 

omezeným může jedna osoba v případě, že k založení použije zakladatelskou listinu. Na 

základě společenské smlouvy se společnost zakládá, když jsou zakladateli minimálně 2 osoby. 

[24] 

3.2. Historie 

S.r.o. je historicky nejmladší formou obchodní společnosti. Poprvé se objevila 

v Německu v druhé polovině 19. století. Hlavní důvody pro vytvoření nové formy obchodní 

společnosti byly následující: jednodušší vnitřní struktura než u akciové společnosti a omezení 

rozsahu ručení společníků, jak je tomu v případě veřejné obchodní společnosti. Tato forma 

obchodní společnosti byla poprvé uzákoněna v Německu roku 1982 a stala se předlohou pro 

právní úpravy v mnoha zemích. V právní úpravě Rakouska - Uherska z roku 1906 se objevuje 

„společnost s ručením obmezeným“. Tato společnost vznikala na základě uzavření smlouvy 

společně s notářským zápisem a také zápisem do obchodního rejstříku. Zákon také určil 

minimální výši kmenového kapitálu, který dělil podíly jednotlivých společníků, jež ručili 

pouze do výše svého vkladu. Byly také ustanoveny orgány společnosti, kterými byli jednatelé, 

valná hromada a dozorčí rada. Hlavní výhoda tohoto ustanovení spočívá v tom, že podíly 

členů neměly charakter akcií, nebyly tudíž převoditelné a jejich hodnota nepodléhala 

burzovním spekulacím.   

Při vzniku první Československé republiky byla tato právní úprava přijata bez 

jakýchkoliv změn. K 1.5 1920 byl zákon č. 58/1906 rozšířen zákonem č. 271/1920 Sb. i na 

Slovensko a Podkarpatskou Rus. Současně tento zákon zrušil u společnosti s ručením 



17 

 

omezeným doposud užívání daňových výhod, čímž došlo ke zpomalení tempa vzniku nových 

společností této právní formy. [1] 

Podrobnější právní úpravu s.r.o. přinesl v účinnost od 1. 1. 1992 zákon č. 513/1992 

Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Přestože je tato úprava mnohem 

podrobnější, než byla úprava v hospodářském zákoníku, kvalit starorakouského zákona č. 

58/1906 však nedosáhla ani po opakovaných novelizacích. [7] 

3.3. Právní úprava společnosti s ručením omezeným 

„Právní úprava společnosti s ručením omezeným je soustředěna v části druhé, hlavě I, 

díl IV obchodního zákoníku (§ 105 až 153“). 

„Kromě toho se na právní poměry společnosti s ručením omezeným aplikují i 

ustanovení hlavy I, díl I, části druhé obchodního zákoníku (§ 56 až 75), která obsahuje 

obecnou právní úpravu týkající se všech obchodních společností. Ustanovení § 56 až 75 

ObchZ jsou však na právní poměry společnosti s ručením omezeným použitelná pouze 

v případě, že v dílu IV, hlavy I není stanoveno jinak“. [4] 

Podle českého práva, jak již bylo zmíněno, je společnost s ručením omezeným 

právnickou osobou, na kterou se vztahují i ustanovení občanského zákoníku, které nalezneme 

pod § 18 – 21. Platí však zásada „lex specialit derogat lex general“, ze které vyplývá, že 

úprava obsažena v zákoníku obchodním (speciální) má přednost před úpravou obecnou 

v zákoníku občanském. [7] 

3.4. Znaky společnosti s ručením omezeným 

3.4.1. Název společnosti 

Obchodní firma je právní termín pro název společnosti, pod kterým je podnikatel 

zapsán do obchodního rejstříku. Firma musí obsahovat dovětek s. r. o., nebo spol. s. r. o. nebo 

společnost s ručením omezeným. Název společnosti nesmí působit klamavě a hlavně nesmí 

být zaměnitelný s firmou jiného podnikatele. [20] 

„Výběr mezi jednotlivými dodatky je věcí rozhodnutí zakladatelů společnosti. Jakmile 

je však obchodní firma zapsána v obchodním rejstříku, musí společnost používat dodatky v té 

podobě, ve které je zapsána v obchodním rejstříku, aniž by mohla jednotlivé dodatky 

zaměňovat.“[15] 
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3.4.2. Sídlo společnosti 

Mezi základní identifikační znaky společnosti patří sídlo firmy, které musí splňovat 

následující kritéria:  

 Každá právnická osoba může mít pouze jedno sídlo, a to jen na jednom určitém místě. 

Tato podmínka neplatí v případě zřízení více provozoven, jelikož na to má společnost 

právo. Existence právnické osoby je bez sídla vyloučena. 

 Sídlo společnosti musí být určeno adresou. 

 Společnost je povinna prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo 

k objektu nebo prostorám, v nichž má své sídlo.  

 Je-li podnikání v souladu s činností společnosti, může být sídlo společnosti také 

umístěno v rodinném domě nebo bytě (tj. nejedná se např. o průmyslovou výrobu). 

[20] 

3.4.3. Společníci 

Společníky společnosti s ručením omezeným jsou osoby, které se majetkově účastní 

na společnosti s ručením omezeným svým vkladem. Výše podílu společníka, resp. 

obchodního podílu, vyjadřuje majetkovou účast společníka na společnosti s ručením 

omezeným a stanovuje práva a povinnosti z ní plynoucí. [16] 

Společnost s ručením omezeným může byt založena jednou osobou, ale společnost 

s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné 

společnosti. Maximální počet společníků ve společnosti s ručením omezeným je 50 

společníků. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří s.r.o. Výhradně 

jeden podíl může mít společník na společnosti, výše tohoto podílu se ovšem může změnit. [1] 

 Práva společníka: 

o práva majetková – vztahují se na právo podílet se na zisku 

společnosti,na právo na majetkovém vypořádaní při ukončení podílu společníka ve 

společnosti s ručením omezeným, resp. při likvidaci společnosti, 

o práva nemajetková – jsou práva, která umožňují společníkům 

požadovat po jednatelích informace o záležitostech společnosti nebo nahlížet do 

dokumentace společnosti. 
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 Povinnosti společníka: 

o povinnosti majetkové – především povinnost společníka zakládajícího 

společnost s ručením omezeným splatit vklad do základního kapitálu, 

o povinnosti nemajetkové – zrealizovat založení společnosti pomoci 

vlastní činnosti. [1] 

3.4.4. Základní kapitál a vklady společníků 

„V § 105 ObchZ odst. 1 je uvedeno, že (1) společností s ručením omezeným je 

společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za 

závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku 

(§ 106 odst. 2).“[17] 

Definicí základního kapitálů je dle § 58 odst. 1 ObchZ „peněžní vyjádření souhrnu 

peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti“. 

Vklad do základního kapitálu společnosti musí být vyjádřen v jednotkách české měny. 

Součet vkladů všech společníku tvoří základní kapitál společnosti. Základní kapitál se 

vykazuje na straně pasiv bilance společnosti podle účetního hlediska a je jedním z vlastních 

zdrojů majetku společnosti. [20] 

Minimální vklad společníka musí dosahovat částky alespoň 20 000 Kč a musí být 

dělitelný na celé tisíce. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným musí 

dosahovat minimálně 200 000 Kč. Peníze musí být vloženy na speciální bankovní účet, který 

je určený pro nově založené společnosti ještě před zápisem do obchodního rejstříku. Banka 

účet zablokuje, aby se nemohlo s peněžními prostředky manipulovat, účet banka odblokuje až 

po zápisu do obchodního rejstříku. 

Obchodní podíl 

Zastupuje účast společníka na společnosti. Jeho výše se stanovuje podle výměru 

vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, přesto však ve společenské smlouvě 

může být uvedeno jiné rozdělení obchodních podílů. Mezi společníky hraje obchodní podíl 

důležitou roli při rozdělování zisku, jenž se dělí podle poměru společníka v obchodním 

podílu. [20] 
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Správce vkladu 

Správce vkladu, který je uvedený ve společenské smlouvě případně zakladatelské 

listině, před zápisem do obchodního rejstříku spravuje vklady společníků. Správcem může být 

pouze jeden ze společníků. [20] 

3.5. Orgány společnosti 

Společnost s ručením omezeným ve své právní úpravě diferencuje dva druhy orgánu: 

 Obligatorní orgány- jsou základem každé společnosti. Mezi tyto orgány patří 

valná hromada a jednatel, resp. jednatelé společnosti. 

 Fakultativní orgány- nejsou povinností společnosti, ale možnost zřízení se 

v obchodním zákoníku výslovně zmiňuje. Takovým orgánem může je dozorčí 

rada. [7] 

3.5.1. Valná hromada 

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

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

jednání učiněných jménem společnosti před samostatným vznikem. K jejím úkolům patří 

především řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, 

rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, jmenování a odvolání jednatelů. [14] 

V § 128 ObchZ odst. 1 je uvedeno, že „(1) nestanoví-li zákon, společenská smlouva, 

popřípadě stanovy kratší lhůtu, svolávají valnou hromadu jednatelé nejméně jednou za rok. 

Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti 

měsíců od posledního dne účetního období.“ [17] 

3.5.2. Jednatelé 

Jednatelem společnosti je fyzická osoba, která splnila zákonné předpoklady pro výkon 

této funkce, kterými jsou: dosažení plnoletosti, bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům, 

nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou pro provozování živnosti dle § 8 zákona o 

živnostenském podnikání, a splňuje podmínky podle § 38 obchodního zákoníku. Jednatel jako 

statutární orgán společnosti je oprávněn ke všem právním úkonům jménem společnosti 

v mezích její právní subjektivity. Zástupcem společnosti není jednatel, ale jeho jednání 

jménem společnosti se pokládá přímo za jednání společnosti s ručením omezeným jako 

právnické osoby. Povinnosti jednatele dělíme na základní, jež jsou obecné, a povinnosti 

stanovené pro určité konkrétní situace.  
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Mezi základní povinnosti jednatele neodmyslitelně patří: 

 jednání v souladu se zájmy společnosti (loajalita), 

 vykonávání působnosti s náležitou péči, 

 mlčenlivost, 

 zákaz konkurence. 

Mezi konkrétními povinnostmi zákon výslovně zmiňuje: 

 podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku, 

 zajistit pravidelné vedení evidence a účetnictví, 

 povinnost svolávat valnou hromadu, 

 podávat společníkům veškeré informace o záležitostech společnosti, 

 povinnost účastnit se rozhodování jediného společníka, pokud o to 

požádá. [14] 

Zákaz konkurence 

Pro jednatele společnosti platí speciální povinnost dle § 136 obchodního zákoníku 

zákaz konkurence. Především se jedná o zákaz podnikání ve stejném nebo obdobném oboru 

podnikání společnosti a vstup se společností do obchodních vztahů. Dojde-li k porušení 

zákazu, dle § 65 obchodního zákoníku, lze požadovat po osobě, která zákaz konkurence 

porušila, aby poskytla profit z transakcí, při kterých došlo k porušení zákazu konkurence. 

V závažnějších případech mohou nastat při porušení zákazu trestně-právní důsledky dle § 127 

a § 128 trestního zákona. [21] 

3.5.3. Dozorčí rada 

Dozorčí rada je podle obchodního zákoníku u společnosti s ručením omezeným pouze 

fakultativním orgánem, zřizuje se pouze tehdy, pokud to stanoví společenská smlouva. 

Zakládá se především ve společnostech, kde je větší počet společníků, jelikož v takovém 

případě je takřka nereálné, aby všichni tito společnici zastávali kontrolní funkci. [11] 

Valnou hromadou jsou členové dozorčí rady jmenováni případně odvoláváni. 

Povinností členů dozorčí rady je zapsání do obchodního rejstříku.  Úloha člena dozorčí rady je 

nesourodná s funkcí jednatele. [16] 

  



22 

 

Dle § 138 odst. 3 ObchZ musí mít dozorčí rada minimálně 3 členy. Společenskou 

smlouvou se vymezuje počet členů dozorčí rady. Maximální počet členů není zákonem 

nikterak omezen. Dvořák (2008) tvrdí, že:“ je však neúčelné vytvářet mnohočlennou dozorčí 

radu, jelikož by to mohlo být na úkor její funkčnosti. Pro členy rady platí podle § 136 

obchodního zákoníku stejně jako pro jednatele zákaz konkurence“. 

Hlavní činností dozorčí rady je kontrolní činnost jednatelů, aby při vykonávání jejich 

funkce nedocházelo k poškozování zájmů společníků a společnosti. Dále dohlíží, zda 

jednatelé postupují v souladu s právními předpisy, společenskou smlouvou, stanovami a 

usneseními valné hromady společnosti. [11] 

3.6. Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

Založení s.r.o. je v České republice nejobvyklejší cestou k vytvoření nové firmy. 

Založení může však trvat i několik měsíců a je spojeno s řadou překážek. Jeho průběh je 

celkem náročný a zdlouhavý, přestože se v poslední době objevila snaha o zjednodušení 

tohoto procesu, jelikož v ČR zůstává založení společnosti s ručením omezeným jedním 

z nejkomplikovanějších procesů v Evropě. [23] 
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Tabulka č. 3.1 Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným 

Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným 

(s.r.o.) 

nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba 

nejvyšší počet společníků 50 

minimální výše základního 

kapitálu 
200 000,- Kč 

nejnižší možný vklad 20 000,- Kč 

nejvyšší možný vklad Neomezen 

rozsah splacení vkladu při 

vzniku 
30% z každého vkladu celkem nejméně 100 000,-Kč 

doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od vzniku 

počet hlasů ke vkladu 
na každých 1000,- Kč 1 hlas (může být ve společenské smlouvě určeno i 

jinak) 

ručení společníka za závazky 

spol. 

společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech společníků podle 

stavu zápisu do OR 

předmět činnosti podnikání lze založit i za jiným účelem 

orgány společnosti 
valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), další 

dle společenské smlouvy 

zakladatelský dokument společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu 

povinnost a výše rezerv 
vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle společenské smlouvy – nejméně 

však 10 % zisku 

Zdroj:www.businessinfo.cz 
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Procesu založení s.r.o. předchází pět nejdůležitějších kroků, které je potřeba před 

vznikem vykonat. 

1. Podepsaní společenské smlouvy, případně zakladatelské listiny (zakládá-li 

společnost jedna osoba). 

2. Vklad základního kapitálu do společnosti. 

3. Získání živnostenského oprávnění. 

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku. 

5. Registrace společnosti finančním úřadem.[1] 

3.6.1. Společenská smlouva 

Společenská smlouva je hlavním dokumentem při založení společnosti s ručením 

omezeným v případě existence více zakladatelů. Je to právní úkon obsahující dvě a více stran.  

K založení společnosti pouze jedním zakladatelem použijeme jednostranný právní úkon 

zákonem jmenovaný jako zakladatelská listina. [1] 

Společnost lze založit výhradně právním úkonem nastávajících společníků či 

zakladatelů. Dle § 57 obchodního zákoníku je společnost založena sepsáním společenské 

smlouvy formou notářského zápisu. Podstatné náležitosti společenské smlouvy (příp. 

zakladatelské listiny) podle § 110 odst. 1 ObchZ jsou minimálně tyto: 

 obchodní firma a sídlo společnosti, 

 určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby, nebo 

jména a bydliště fyzické osoby, 

 předmět podnikání (činnosti), 

 výše základního kapitálu a vkladu společníka včetně způsobu a lhůty splacení 

vkladu, 

 jména a bydliště prvotních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají 

jménem společnosti, 

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

 určení správce vkladu, 

 jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník. 

Výčet povinných náležitostí je pro společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) 

minimální, další náležitosti stanoví společníci dohodou. Pokud společenská smlouva 

(zakladatelská listina) neobsahuje výše uvedené náležitosti, je zcela neplatná.  Právní úkony, 
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kterými jsou např. založení a vznik společnosti s ručením omezeným, musí být písemné a 

ověřené úředními podpisy. [10] 

3.6.2. Splacení vkladu a správa společnosti před vznikem 

Obchodní zákoník v § 111 odst. 1 ukládá před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku povinnost jednotlivým společníkům uhradit minimálně 30% ze svých 

peněžitých vkladů.  Hodnota celku peněžitých a nepeněžitých vkladů musí činit minimálně 

100 000Kč.  Pokud je společnost zakládána jednou osobou, podmínkou zapsání do 

obchodního rejstříku je splacení základního kapitálu ve výši minimálně 200 000 Kč.  

„Důvodem opatření je uplatnění zásady ochrany věřitelů. Ve společnostech s více 

společníky lze očekávat, že společníci budou navzájem kontrolovat splacení svých vkladů, 

zatímco ve společnosti s jediným společníkem je kontrola neproveditelná.“[15] 

Správce vkladu pověřený společenskou nebo zakladatelskou smlouvou, dle § 60 zák. 

č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, spravuje před vznikem společnosti splacené vklady a 

jejich části. Přestože banka ani notář nejsou zakladateli společnosti, mohou být pověřeni 

správou peněžitých vkladů.  Správce vkladu zřídí v bance speciální bankovní účet, na který je 

vložen peněžitý vklad či jeho část. Před zápisem do obchodního rejstříku banka nesmí 

umožnit společnosti manipulaci s vloženými vklady, ledaže je prokázáno, že jde o úhradu 

zřizovacích výdajů, případně o vrácení vkladu společníkům, jelikož nedošlo ke vzniku 

společnosti. [10] 

Při podávání návrhu do obchodního rejstříku je potřeba potvrzení o složení vkladu, 

které na požádání vystaví banka. V den, kdy společnost vznikne, se vklady stávají výhradně 

majetkem společnosti a její dovoleno s nimi dle vlastního uvážení volně manipulovat. [1] 

3.6.3. Zisk živnostenských oprávnění 

Společnosti s ručením omezeným nejčastěji podnikají na základě živnostenského 

oprávnění, jehož podmínky jsou uvedeny v zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání. [10] 

Ke zjednodušení a zrychlení procesu vzniku živnostenského oprávnění přispělo 

vytvoření zákona č. 130/2008 Sb. Koncesní listiny a živnostenské listy byly zrušeny a 

nahrazeny výpisy z živnostenského rejstříku.  Živnost se ohlašuje na příslušeném 

živnostenském úřadě a nabývá platnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku.[8] 
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3.6.4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

Od založení společnosti nebo doručení živnostenského oprávnění, nejpozději však do 

90 dnů musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. Obchodní rejstřík je veřejný 

seznam obsahující zákonem stanové informace o podnikatelích, je přístupný široké veřejnosti. 

Je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je krajský soud. Součástí rejstříku je 

Sbírka listin, jež obsahuje podstatné listiny týkající se jednotlivých subjektů (např. 

zakladatelská listina, společenská smlouvat atd.). Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

učiní rejstříkový soud pouze tehdy, je-li návrh podán v souladu se zákonem. Zápis společnosti 

je proveden rejstříkovým soudem nejpozději do pěti pracovních dnů a ten následně zašle 

společnosti oznámení o vykonané skutečnosti a informace o přiděleném identifikačním čísle. 

[27] 

3.6.5. Registrace společnosti 

Registraci provádí právnická osoba u příslušného finančního úřadu, a to nejpozději do 

30 dnů od získání živnostenského oprávnění. [10] 
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4. Podnikatelský záměr – Akademie tanečního umění 

V praktické části bakalářské práce byla dopodrobna popsána problematika založení 

fiktivní společnosti s ručením omezeným, a to s názvem Akademie tanečního umění s.r.o. 

Dále byly v této kapitole objasněny jednotlivé kroky podnikatelského záměru, veškeré 

náležitosti a úkony, které byly potřeba pro uvedení podniku do praxe.   

4.1. Tanec 

Mezi sportovní aktivity patří i tanec, jenž provází člověka od nepaměti. Teprve tanec 

dal lidskému pohybu krásu, eleganci a pocit svobodného projevu. Důkaz o tom, že tanec se 

stále více prolíná se sportem, potvrzuje fakt, že sportovní disciplíny jako jsou např. 

gymnastika, krasobruslení, synchronizované plavání, apod., využívají různých základů 

pohybových a tanečních technik a úzce spolupracují s tanečními trenéry či choreografy. Nejen 

z těchto důvodů je nutné považovat tanec za určitý druh sportovního pohybu a výkonu. Tanec 

v dnešní době není jen formou způsobu, jak zábavně a aktivně strávit čas, svědčí o tom i fakt, 

že některé výkony amatérských či profesionálních tanečníků lze plně srovnat s výkony 

sportovců. Málokdo si totiž uvědomuje, že třeba akrobatický rokenrol dnes již patří mezi 

sportovní disciplíny.   

Proč právě taneční akademie? Tanec se již od malička stál součástí mého života. V 

tanečním klubu Akcent – Ostrava jsem působila 19 let jako aktivní tanečník na profesionální 

úrovni v disciplínách disko dance a show dance. V 15 letech jsem se kromě tancování ocitla 

také v pozici trenéra a později i v pozici choreografa mých vlastních skupin. Pod svým 

vedením mám mnoho svěřenců různého věku, se kterými jsme dosáhli nejrůznějších úspěchů, 

ať už několikanásobně titulu Mistra ČR, tak i titulu Mistra Evropy a Mistrasvěta. Po dosažení 

toho nejcennějšího titulu, kterým byl titul Mistrů světa, mě napadla myšlenka, založit si 

vlastní taneční akademii, která se bude v dětské kategorii věnovat tanci na profesionální 

úrovni, ale také umožní vstoupit do tanečního světa široké veřejnosti v jakémkoliv věku. 

V Ostravě se nenachází žádná taneční společnost, která by nabízela možnost výuky 

tance na profesionální úrovni, a k tomu umožnila veřejnosti zúčastnit se tanečních lekcí za 

účelem zlepšení fyzické kondice a pohybové všestrannosti. Právě tato skutečnost mě vedla 

k zamyšlení se nad vlastní taneční akademií. V následující kapitole jsem shrnula veškeré 

kroky potřebné k založení společnosti s ručením omezeným pod názvem Akademie tanečního 

umění. 
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4.2. Založení fiktivní společnosti 

Již v teoretické části byly zmíněny nejdůležitější kroky nutné k založení společnosti 

s ručením omezeným. V této praktické části jsme byly převedeny do praxe.  

Cílem podnikatelského záměrubylo otevřít Akademii tanečního umění, s.r.o. 

dne29. 4.2013, neboť právě tento den je znám jako „Mezinárodní den tance“. Aby zahájení 

akademie bylo možno uskutečnit ve stanoveném termínu, bylo nutné dodržet příslušné kroky 

a jejich věcnou i časovou návaznost. 

4.2.1. Uzavření společenské smlouvy 

Dne 1. 3. 2013, na základě konání valné hromady, došlo k sepsání společenské 

smlouvy, kterémubyli přítomni oba společníci akademie, kterými jsou Lucie Duchoňová a 

Mgr. Pavla Kucharczyková. Obě společnice svým podpisem potvrdily souhlas se 

společenskou smlouvou a její platnost byla stvrzena podpisem notářky JUDr. Evy Studentové. 

Společníci ve společenské smlouvě uvedli základní kapitál ve výši 200 000Kč,jehož 

první polovina bude splacena do 14 dnů a zbývající část vkladu společníků bude uhrazena do 

jednoho roku. Jednatelem společnosti byla zvolena Lucie Duchoňová. Její povinnostíbylo 

doložit výpis z rejstříku trestů, podepsat čestné prohlášení a vyhotovit podpisový vzor.  

Posledním bodem jednání bylo určení správce vkladu společnosti, kterým se stala 

Mgr. Pavla Kucharczyková, podepsáním prohlášení o splacení vkladu.  

Dne 5. 3. 2013 správce vkladu zřídil na své jméno speciální bankovní účet, na který 

vložili společníci své vklady. Mgr. Pavla Kucharczyková vložila vklad ve výši 100 000Kč a 

v případě Lucie Duchoňové se jednalo o částku ve výši 100 000Kč.  Obě společnice vložily 

vklad na účet v hotovosti. Po splacení vkladu na účet banka vystavila potvrzení o složení 

vkladu a o výši základního kapitálu. 

4.2.2. Nájemní smlouva 

Dne 7.3.2013se jednatelka Lucie Duchoňová dohodla se společností Arkus – Reality, 

s.r.o. se sídlem na ulici Mírová 502/38, Ostrava – Vítkovice na pronájmu společenského sálu 

o velikosti 140m2 na adrese Prokešovo náměstí 6 – Palác OKD, Moravská Ostrava. 
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4.2.3. Živnostenské oprávnění 

Zásadním krokem k získání živnostenského oprávnění bylo správné a pravdivé 

vyplnění jednotného registračního formuláře na příslušném úřadě. V našem případě jsme dne 

10. 3. 2013 ohlásily živnost na Živnostenském úřadě v Ostravě se sídlem Prokešovo náměstí 

8, 729 30 Moravská Ostrava. Vyplněný JRF spolu s výpisem z RT, společenskou smlouvu, 

smlouvou o pronájmu,  čestné prohlášení odpovědného zástupce a doklad o zaplacení 

správního poplatku ve výši 1 000Kč jsme odevzdaly na příslušném živnostenském úřadě. 

Dne 17. 3. 2013 byl doručen výpis z živnostenského rejstříku, prozatím ale bez 

identifikačního čísla. 

4.2.4. Zápis do obchodního rejstříku 

Se založením společnosti s.r.o. bylo nutné podat návrh na zápis do obchodního 

rejstříku, a to nejpozději do 90 dnů. Návrh byl odevzdán na Krajském soudě v Ostravě, ke 

kterému bylo nutno přiložit potřebné dokumenty, mezi které patří společenská smlouva, 

souhlas vlastníka o užívání nebytových prostor, výpis z RT, doklad o splnění vkladové 

povinnosti, čestné prohlášení jednatele, živnostenská oprávnění. Zápisné činilo 5 000Kč. 

Dne 29.3.2013byl návrh na zápis do OR podán Krajskému úřadu v Ostravě. 6. 4. 2013 

byla společnost zapsána do OR a bylo nám přiděleno IČ, čímž můžeme považovat Akademii 

tanečního umění s.r.o. za vzniklou.  

4.2.5. Registrace na finančním úřadě 

Se zahájením podnikatelské činnosti bylo nutno provést registraci na příslušném 

Finančním úřadě se sídlem Jurečkova 2, 739 00 Moravská Ostrava jako poplatník daně 

z příjmu právnických osob. Registrace společnosti Akademie tanečního umění s.r.o. proběhla 

12. 4. 2013. 
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4.2.6. Dokumentace k prvozápisu společnosti 

Dokumenty potřebné k založení s.r.o. z časového hlediska jsou popsány výše, pro lepší 

přehled si nyní shrneme dokumenty potřebné k založení společnosti z hlediska věcné 

návaznosti. Některé z těchto dokumentu naleznete v přílohách.  

 Ustavující valná hromada 

o Společenská smlouva (příloha č. 1) 

o Prohlášení správce vkladu (příloha č. 2) 

o Čestné prohlášení jednatelů (příloha č. 3) 

o Podpisové vzory jednatelů (příloha č. 4 a příloha č. 5) 

 Živnostenský úřad 

o Jednotný registrační formulář (příloha č. 6) 

o Společenská smlouva (příloha č. 1) 

o Smlouva o pronájmu (příloha č. 7) 

o Výpis z rejstříku trestů jednatele (příloha č. 8) 

o Čestné prohlášení jednatele (příloha č. 3) 

o Změnový list (není přílohou) 

 Krajský soud 

o Návrh na zápis do obchodního rejstříku (příloha č. 9) 

o Společenská smlouva (příloha č. 1) 

o Prohlášení správce vkladu (příloha č. 2) 

o Výpis z živnostenského rejstříku (příloha č. 10) 

o Smlouva o pronájmu (příloha č. 7) 

o Čestné prohlášení jednatelů (příloha č. 3) 
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4.2.7. Sumarizace nákladů 

V souvislosti s procesem založení a vzniku společnosti Akademie tanečního umění 

s.r.o. musely zakladatelky Lucie Duchoňová a Mgr. Pavla Kucharczyková uhradit uvedené 

náklady. Je nezbytné dodat, že v souvislosti k nákladům, které zakladatelky zaplatily u notáře, 

je důležité připočítat částku ve výši 21% DPH. 

Tabulka č. 4.1 Kalkulace nákladu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tato částka představuje celkovou částku, kterou musely zakladatelky uhradit při 

zakládání společnosti s.r.o. V případě, že by se s postupem založení nechtěly zabývat, existuje 

možnost zplnomocnit právníka, který vše vyřídí. Plná moc musí být ale notářsky ověřena.  

V tomto případě však musíme počítat s navýšením výdajů, jelikož právník si za své služby 

účtuje  5 000Kč až 10 000Kč. 

  

Náklady Cena 

1. Notářský zápis společenské smlouvy 

(včetně 1x stejnopis) 

3 200 Kč + 21% DPH 

2. 3x opis společenské smlouvy 450 Kč 

3. Výpis z katastru nemovitostí 150 Kč 

4. Zaplacení správního poplatku (ohlášení 

živnosti) 

1 000 Kč + 21% DPH 

5. Ověření podpisu - čestné prohlášení 

jednatele 

30 Kč + 21% DPH 

6. Ověření podpisu – podpisový vzor 

jednatele (2x) 

60 Kč + 21% DPH 

7. Výpis z RT jednatele 50 Kč 

8. Soudní poplatek za zápis do OR 5 000 Kč 

Celkem 10 841 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3. Analýza prostředí 

4.3.1. Makroprostředí 

Demografické prostředí  

Společnost Akademie tanečního umění s.r.o. má své pole působnosti ve městě 

Ostrava. V roce 2013 žilo v Ostravě podle ČSÚ 305 998 obyvatel. V okrese Ostrava se v roce 

2012 narodilo 4 886 dětí, což bylo nejvíc z celého Moravskoslezského kraje, celkově počet 

narozených dětí a počet obyvatel stoupá, obě tyto informace jsou velmi příznivé pro naši 

společnost do budoucna. Meziročně také stoupá počet dětí ve věkové skupině 3-5 let díky 

novým rodinám, které se za posledních deset let přistěhovaly do města.  

Politické prostředí 

EU 

Evropská unie se problematikou zdravé výživy a fyzické aktivity zabývá dlouhodobě. 

Svědčí o tom fakt, že v Zelené a Bílé knize upozorňuje na danou problematiku a vyzdvihuje 

nutnost podpory sportu všemi evropskými a národními institucemi. Zelená kniha pod titulkem 

„Prosazování zdravé stravy a fyzické aktivity: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a 

chronických chorob“, která byla vydána v roce 2005, se zabývá touto problematikou.  Jsou 

v ní uspořádány názory, přístupy, závěry a doporučení pro veřejnost, které byly vytvořeny za 

pomoci účastníku seminářů a různorodých studií. [22] 

Česká republika 

Na iniciativu Evropské unie v oblasti sportu navazuje kromě Světové zdravotnické 

organizace i česká politika. Mezirezortní program „ Zdraví pro všechny v 21.století“ , který 

byl v ČR schválen v roce 2000, je národní variantou Světové zdravotnické organizace, jehož 

hlavním záměrem je prostřednictvím 21 cílů vybudovat model komplexní péče o zdraví a 

podpory zdraví celé společnosti. Hlavními okruhy tohoto programu jsou zdrava výživa a 

mnoho dalších komplexních programů fungujících za pomocí kampaní pro veřejnost, např.: 

Den Země, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Světový den bez tabáku, Zdravý podnik atd. 

[28] 

Hrubý domácí produkt  

V České republice se malé a střední podniky podílejí 61,52 % na zaměstnanosti a 

35,17 % na tvorbě HDP, proto současná evropská a tedy i česká politika projevuje snahu o 

podporu podnikání v oblasti sportu. Finanční podpora v této oblasti je poskytována z 

prostředků evropského rozpočtu, z rozpočtu státu,kraje, či obce. 
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HDP v Moravskoslezském kraji 351 861 miliónů Kč. V regionu celkem podniká 197 

069 fyzických osob, 24 422 obchodních společností, 1 606 družstev a 26 státních podniků. 

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti činí 11,44 %, průměrná hrubá měsíční mzda je 

22 043 Kč. V kraji se nachází celkem 20 průmyslových zón na rozloze 1 060 hektarů. 

Moravskoslezský kraj je působištěm 5 531 zahraničních podnikatelů. 

Jelikož se naše společnost bude věnovat především dětem, mladým lidem a dospělým, 

vyhledali jsme si informace o aktuálním stavu obyvatel v Ostravě (informace z roku 2010).  

V regionu se nachází celkem 468 mateřských škol s 36 808 dětmi, 455 základních škol s 98 

835 žáky, 153 středních škol s 69 868 studenty, 2 konzervatoře s 476 studenty, 11 vyšších 

odborných škol s 2 480 studenty a 5 vysokých škol a univerzit s 45 967 studenty. 

Pomocí ČSÚ bylo zjištěno že, největší množství výdajů na osobu za kulturní a 

rekreační služby vydávají rodiny bez dětí, ovšem v poměru k příjmu vydávají největší 

množství rodiny se třemi a více dětmi, což vyplývá z grafu 4.1. 

Graf 4.1 Výše výdajů za rekreační a kulturní služby na osobu za měsíc podle počtu 

dětí v domácnosti a jejich podíl na čistém příjmu v ČR. 

Zdroj: www.czso.cz 
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Graf 4.2 Výše výdajů za rekreační a kulturní služby na osobu za měsíc podle postavení 

osoby v čele domácnosti a jejich podíl na výši čistého příjmu v ČR.  

Zdroj: www.czso.cz 

Graf 4.2 znázorňuje závislost mezi postavením hlavy rodiny a výdaji na kulturní a 

rekreační služby. Rodiny zaměstnanců s vyšším vzděláním za tyto služby utrácejí nejvíce 

peněz, ale v poměru k příjmu za tyto služby nejvíc utrácejí rodiny OSVČ. 

Údaje poskytující ČSÚ zahrnují sportovní a rekreační služby, ale i služby kulturního 

charakteru, loterie a herny.[19] 

4.3.2. Mikroprostředí 

V dnešní době není jednoduché uchytit se s novou společnosti na trhu a obstát v boji 

proti konkurenci je obzvlášť náročné. Proto bylo důležité zmapovat si okolí a provést 

průzkum trhu. Našimi hlavními otázkami byly konkurenční společnosti věnující se tanečnímu 

umění. Především jsme se zaměřili na konkurenci nacházející se v blízkosti naší taneční 

akademie a úroveň konkurenčních služeb, mezi které především patří druhy lekcí, ceník, 

otevírací doba a přednosti dané společnosti.   
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Konkurence 

V Ostravě se nachází několik desítek tanečních škol, tanečních skupin a pár 

zájmových kroužků působících pod DDM. Všechny tyto spolky spojuje slovo „tanec“, jež je 

uměním nekonečných možností. Většina těchto tanečních spolků se specializuje jen na určitý 

druh tance, případně tanců, a v tomto ohledu se naše společnost bude lišit. Pokusíme se totiž 

skloubit různé taneční styly, zapojit co nejširší škálu obyvatelstva, počínaje dětmi 

předškolního věku a konče v budoucnu kurzy pro seniory, ale hlavně se pokusíme nabídnout 

naše služby za bezkonkurenční ceny, a to vše přímo v samém centru Ostravy. 

Každý z těchto spolků zabývajících se tanečním uměním se zaměřuje na jiný taneční 

styl, jinou věkovou skupinu, či klade důraz na jinou úroveň. Taneční školy se věnují tanci na 

profesionální úrovni, oproti tomu taneční kluby či taneční kroužky se spíš orientují na tanec 

jako druh určité zábavy a způsob odreagování se od běžných každodenních povinnosti. Za 

přímou konkurenci naší společnosti můžeme tedy považovat pouze  jednu společnost, kterou 

jsme se zabývali detailně.  

Naší největší konkurencí je Taneční studio FATIMA, které se nachází v Ostravě – 

Hrabůvce a je od taneční akademie, která sídlí v centru Ostravy, vzdáleno asi 15 km. Taneční 

studio FATIMA nabízí, stejně jako bude nabízet naše akademie, taneční lekce pro děti, s tím 

rozdílem, že naše akademie má do budoucna v plánu sestavit z nejšikovnějších dětí 

profesionální taneční tým, který by se mohl účastnit tanečních soutěží na profesionální úrovni.  

Dále se naše akademie bude zaměřovat na studentky a ženy, jimž stejně jako studio 

FATIMA nabídneme lekce různých druhů tance. S tím rozdílem, že naše akademie se nebude 

specializovat jen na fitness či taneční lekce, ale díky všestrannosti a zkušenosti lektorek 

odchovaných tanečním klubem Akcent – Ostrava může nabídnout fitness lekce propojené 

s tanečními kreacemi, čímž umožníme klientkám vyzkoušet si z každého stylu trochu.  

V neposlední řadě budou tvořit naši klientelu maminky s dětmi do 4let. Studio 

FATIMA tyto lekce také nabízí, ale až v odpoledních hodinách. Naší výhodou bude, že tyto 

lekce nabídneme v hodinách dopoledních, čímž umožníme maminkám s dětmi příjemně a 

aktivně strávit dopoledne, kdy mají matky většinou děti na starost samy, jelikož otcové jsou 

v práci, a věříme, že by je mohlo dopolední cvičení nabít energií na celý zbytek dne, který 

mohou strávit jako rodina pohromadě.Pro lepší orientaci na trhu byl proveden průzkum 

formou rozhovoru s lidmi, kteří se pohybují v oblasti tance, viz příloha č. 12. 
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Rozsah služeb poskytovaných tanečním studiem FATIMA je velmi široký nejen díky 

dlouhodobému působení na trhu, velkému množství lektorů specializovaných na jednotlivé 

taneční styly, ale i díky vlastnímu zázemí, jelikož studio disponuje třemi vlastními tanečními 

sály, takže má možnost, na rozdíl od naší akademie, která má prozatím k dispozici pouze 

jeden taneční sál, vyučovat více lekcí současně, čímž uspokojí větší sortiment zákazníků 

najednou. 

Po srovnání naší akademie s tanečním studiem FATIMA je zřejmé, že se prozatím 

nemůžeme vyrovnat nabídce služeb, kterou studio svým zákazníkům poskytuje, ale do 

budoucna plánujeme pronájem více tanečních sálů, případně přestěhování akademie do 

větších a vlastních prostor. Společnost se chce kvalitou i profesionalitou vyrovnat konkurenci, 

proto nabídneme služby za bezkonkurenční ceny, které budou pro naše zákazníky příznivé a 

zároveň výhodné i pro nás. 

Zákazníci 

Zákazníci, na které se společnost zaměřuje, jsou rozděleni do tří skupin: 

1) První skupinou jsou děti ve věku 6-15 let, pro tuto skupinu byly připraveny taneční 

lekce stylu: disco dance, show dance, street dance a baletní a gymnastická příprava. 

2) Druhou skupinou jsou studentky a ženy, kterým byly nabídnuty taneční lekce stylu: 

disco dance, street dance, Bosu a kruhový trénink.  

3) Poslední skupinou jsou maminky s dětmi do věku 4let, pro které jsou připraveny lekce 

taneční rytmiky a relaxační cvičení. 

Cílový segment 

Cílovými zákazníky budou především matky s dětmi, děti do patnácti let, studentky a 

ženy. Naše akademie se nezaměřuje na muže, protože na tyto zákazníky je již orientována 

konkurence, a to v hojném počtu. V budoucnu bychom rádi pořádali taneční semináře, školení 

a prázdninové taneční tábory pro děti. Zaměřit se chceme také na zákazníky, kteří mají 

problém s obezitou, nabídnout jim služby dietologa, výživového poradce a osobního trenéra. 

V budoucnu si u nás na své určitě přijdou i lidé, kteří jsou již v pokročilejším věku, ale chtějí 

se aktivně hýbat, pobavit se, či najít nové přátele. 
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4.4. „Akademie tanečního umění s.r.o.“ 

Název podniku   Akademie tanečního umění, s.r.o. 

Logo podniku 

    Obr. 4.1 logo podniku 

Zdroj: vlastní zpracování 

Adresa podniku   Prokešovo náměstí 6 – Palác OKD, 

     728 30 Moravská Ostrava 

Obr. 4.2 – mapa sídla společnosti 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Společníci    Lucie Duchoňová 

     Mgr. Pavla Kucharczyková 
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Kontakt    telefon: 608 910 105 

     Email: ATU-Ova@email.cz 

     Web: www.ATU-Ova.cz 

Popis podniku   Provoz taneční akademie 

Předmět činnosti „Provozování tělovýchovných a sportovních 

zařízení a organizování sportovních činností – 

živnost volná“ 

     „Velkoobchod a maloobchod – živnost volná“ 

Vznik společnosti   6. 4. 2013 

Harmonogram   29. 4. 2013 – zahájení činnosti 

Základní kapitál 200 000Kč zapsaný do OR v den vzniku 

společnosti 

Financování    200 000Kč – vlastní zdroje 

Poslání podniku 

Vzhledem k dnešní době, kdy jsou děti skoro závislé na televizi či internetu, je 

důležité probudit v nich houževnatost a chuť sportovat, jelikož pohyb je pro děti velmi 

důležitý, a to nejen z důvodu fyzického, ale i psychického zdraví. Naším dalším cílem je 

umožnit maminkám na mateřské dovolené dostat se znovu do formy, přimět je k pohybovým 

aktivitám i přes nedostatek času, který mají samy pro sebe. Děti těší společné činnosti 

s maminkou, proto se domníváme, že by o společné lekce mohl být zájem. Záměrem je 

navrátit maminky do společenského života, odpočinout si, vést ke sportu své děti a trávit 

s nimi čas aktivně.  Našim úkolem je také zpřístupnit a zatraktivnit pohybové aktivity 

studentkám a pracujícím ženám, odstranit návyky pasivity, vytvořit pozitivní postoj ke sportu, 

podílet se na prevenci obezity. Cílem podniku je nabídnout ideální podmínky pro posílení a 

zlepšení fyzické kondice a zdravého životního stylu potencionálních zákazníků., dále pak 

předávat získané zkušenosti týkající se zdravého životního stylu, aktivního odpočinku, pomoc 

klientům při zdokonalování sportovní výkonnosti a boji s přebytečnými kilogramy. 

mailto:ATU-Ova@email.cz
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4.5. Marketingový mix 

Je souhrn čtyř základních marketingových nástrojů, které se navzájem ovlivňují, ale 

také doplňují. Firma je používá ke snadnějšímu dosažení svých cílů. Protože je bakalářská 

práce zaměřena na sportovní tématiku, aplikujeme marketing do sportu, a to podle 

nejznámějšího členění marketingového mixu, tzv. „4P“. (product,price,place,promotion). 

Cena (Price) 

Ceny služeb byly stanoveny tak, aby zahrnovaly náklady a požadovaný zisk. Při 

stanovení ceny bylo důležité respektovat především ceny konkurence a situaci na trhu. 

Důležité bylo věnovat pozornost faktorům, které ovlivňují cenu služeb. Hlavní vnější faktory 

byly zejména konkurence, poloha sídla společnosti, spotřebitelská poptávka a předpokládané 

náklady společnosti. Díky těmto faktorům byly ceny stanoveny takto: 

Tabulka 4.2 Ceny vstupného pro jednotlivé kategorie  

Kategorie Cena za tréninkovou jednotku 

Děti (6-15let) 60 Kč 

Studentky a ženy 80 Kč 

Matky s dětmi 60 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Místo (Place)  

Místem pro podnikání byla zvolena atraktivní lokalita v samotném centru Ostravy 

poblíž Nové radnice.  Toto místo je výhodné zejména díky vysoké zalidněnosti této části 

města a velmi jednoduché dopravní dostupnosti jak automobilem, tak MHD, propracované 

infrastruktuře a počtu parkovacích míst. Viz. příloha č. 13. 

Adresa: PALÁC OKD, Prokešovo náměstí 6, 728 30 Moravská Ostrava  

Služby (Product) 

Hlavním produktem společnosti je poskytování tanečních lekcí, mezi které patři: disko 

dance, show dance, street dance, gymnastická a baletní průprava, lekce taneční rytmiky a 

relaxační cvičení, Bosu a kruhový trénink.  

Propagace (Promotion) 

Pro propagování Akademie tanečního umění s.r.o. v prvním roce budou využívány 

především osobní vazby samotných společníků, které byly vybudovány dlouhodobým 
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působením v tanečním prostředí. Dalším nástrojem reklamy bude internet a internetové 

bannery, reklamní letáky, v neposlední řadě osobní prodej.  

 

Internet 

Základem komunikace mezi zákazníkem a ATU s.r.o. budou internetové stránky 

s rezervačním systémem, kde budou mít zákaznici možnost zarezervovat si své místo na 

taneční lekci, jelikož kapacita klientů bude omezena. Dalším nástrojem budou propagační 

stránky vytvořené na sociální síti www.facebook.com a www.twiter.com .  

Internetové bannery 

Po domluvě s majiteli webových serverů budou na některé z nich umístěny bannery 

s logem společnosti ATU. Tyto internetové stránky budou vybrány podle cílového segmentu 

zákazníků společnosti.  

Matky s dětmi: www.mimibazar.cz 

Studentky a ženy: www.primat.cz , www.svet-zen.cz 

Reklamní letáky 

K oslovení většího spektra zákazníků byla zvolena reklama v podobě informačních 

letáků, které budou rozneseny po institucích, kde se naši potenciální zákazníci nejčastěji 

vyskytují. 

Matky s dětmi: Letáky v prodejně s dětským oblečením, hračkářství POMPO, 

v čekárnách u praktických lékařů. Nástěnky v objektech mateřských a základních škol.   

Studentky a ženy: Reklamní letáky na nástěnkách vysokých a středních škol, kolejích 

a v prodejnách se sportovním oblečením. 

Osobní prodej 

Je závislý zejména na kvalifikaci a osobní iniciativě ze strany zaměstnance, poněvadž 

komunikace se zákazníkem je jedním z nejdůležitějších prvků, které zanechávají 

v zákazníkovi prvotní dojem o společnosti, jenž je velice důležitý, proto by měl být co 

nejlepší. Především z těchto důvodů je důležité zaměstnance motivovat ke stále větším 

výkonům, podílet se na prohlubování jejich kvalifikace a zlepšovat jejich komunikační 

dovednosti 

  

http://www.facebook.com/
http://www.twiter.com/
http://www.mimibazar.cz/
http://www.primat.cz/
http://www.svet-zen.cz/
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4.6. Finanční plánování 

„Sestavení finančního plánu je spojovacím článkem mezi představami a touhami 

vlastníků podniku a realitou. Ověřuje reálnost podnikatelského záměru, případně přesvědčuje 

investora o jeho výnosnosti.“[9] 

Vypracování finančního plánu vyžaduje schopnost modelovat možné varianty 

budoucího vývoje. Finanční plánování je rozhodovací proces, který nám pomáhá stanovit si 

cíle našeho podnikání a postupy, jak požadovaných cílů dosáhnout.  

V našem případě jsme se v první fázi zabývali SWOT analýzou, která nám pomohla 

zaměřit se na klíčové otázky týkající se našeho podnikání,  druhá fáze byla věnována 

provozním,investičním a mzdovým nákladům, předpokládaným výnosům a nakonec jsme vše 

zhodnotili pomocí hospodářského výsledku. 

4.6.1. SWOT analýza 

Za nejčastěji používanou analýzu se považuje SWOT analýza. Jde o obecný analytický 

rámec a postup, který identifikuje a posuzuje významnost faktorů z pohledu: 

 silných (Strenghts) stránek, 

 slabých (Waknesses) stránek, 

 příležitostí (Oppourtunities), 

 hrozeb (Threats). 

 

Je potřeba si uvědomit že:  

 silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme 

určitou kontrolu a které sami o sobě můžeme ovlivňovat (například naše dobré nebo 

špatné manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, 

personálu) 

 příležitosti a hrozby jsou externí vlivy, které sami o sobě neovlivníme, 

pouze na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak či 

onak reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, 

legislativa). [9] 
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Tabulka 4.3 SWOT analýza 

Silné stránky (Strenghts) 

 výborná lokalita v centru města 

 nepřímá konkurence v okolí 

 nízká cena služeb 

 odbornost v oboru 

 nízké náklady na provoz akademie 

 vzdělání ve sportovním oboru 

 nejvyšší dosažená trenérská licence 

v oblasti tance 

 velmi mnoho kontaktů v oblasti 

Slabé stránky (Weaknesses) 

 začínající společnost 

 závislost na jedné profesi 

 úzká specializace nabízených služeb 

 finanční závislost na klientech 

 malá klientela 

Příležitosti (Opportunities) 

 rozšíření služeb 

 nárůst stálých zákazníků 

 navázání spolupráce s tanečními 

organizacemi 

 budoucí spolupráce s městem 

 možnost pořádání školení a 

seminářů 

 výstavba tanečních sálů 

 nabídka práce 

 získání dobrého jména 

 růst životní úrovně obyvatel  

Hrozby (Threats) 

 nárůst konkurence 

 náklady na certifikace 

 nároky na znalosti 

 pokles poptávky 

 sezonní charakter  

 nevhodný výběr lektorů 

 špatná ekonomická situace v našem 

regionu  

 zdravotní stav dětí kvůli prostředí, ve 

kterém žijeme 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Silné stránky 

Mezi naši největší výhodu řadíme výbornou lokalitu společnosti. Jelikož se sídlo 

akademie nachází v samém centru Ostravy, dostupnost je zde velká a přímo před akademií je 

možnost zaparkovat na velkém parkovišti. Další výhodou je malá konkurence, jak již bylo 

zmíněno, nejbližší společnost, která by nám mohla konkurovat, se nachází až v Ostravě – 

Hrabůvce. K dalším přednostem můžeme zařadit odbornost a mnoholetou zkušenost 

v tanečním oboru, získanou dlouholetým působením v taneční škole Akcent-Ostrava. 

Slabé stránky 

Slabou stránkou je především malá klientela, a to díky novému působení na trhu. Mezi 

nevýhody řadíme také ekonomickou situaci obyvatelstva, kvůli které musíme počítat s menší 

návštěvností. Další slabou stránkou společnosti je v prvních letech úzká specializace 

nabízených služeb. 

Příležitosti 

Pomocí dobře zvolené reklamy a také díky rozšíření služeb společnosti si snad 

získáme přízeň nových klientů. Dobré jméno na trhu vzniká díky spokojenosti zákazníků, a 

právě proto se budeme snažit do budoucna rozšířit naše služby, díky kterým vzniknou také 

nové pracovní pozice, které by mohly zaujmout obyvatele v blízkém okolí. Chtěli bychom 

také nabídnout spolupráci městu – tancem proti obezitě, tancem proti drogám, příměstské 

taneční tábory pro děti. Dobrou příležitostí jak zviditelnit společnost je také uplatnění 

získaných zkušeností a jejich předávání pomocí pořádání tanečních seminářů a workshopů. 

V případě velkého množství šikovných dětí bychom rádi vytvořili profesionální taneční tým, 

se kterým bychom se chtěli účastnit soutěži, které pořádá taneční organizace CDO a navázat 

tak s touto organizací spolupráci. 

Hrozby 

Největší hrozbou je pro podnik nárůst konkurence v blízkosti naší akademie. Další 

možnou hrozbou je nevhodný výběr lektorů, kteří se mohou postarat o zmaření dobrého 

jména společnosti.  Díky neustále se zhoršující ekonomické situaci v ČR musíme počítat 

s možností poklesu návštěvnosti. Hrozbou je také zdravotní stav - především u dětí, jelikož 

Ostravsko je region s velmi špatnou smogovou situací. 
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4.6.2. Výnosy 

Výnosy jsou peněžní prostředky, které podnik získal z veškerých svých činnosti za 

určité období, bez ohledu na to zda v tomto období došlo k jejich úhradě. 

V našem případě jsme se zaměřili na 3leté období společnosti. K výnosům byla 

vytvořena oběma společníky podrobná tabulka struktury předpokládaných výnosů. V prvním 

roce podnikání bylo kalkulováno s nižšími počty zájemců o naše služby. V následujících 

letech tabulka znázorňuje vyšší počet osob, které budou využívat služeb naší společnosti díky 

investicím do marketingové kampaně. Pro přesnější výpočet byl průměrný počet týdnů 

v měsíci stanoven na 4,5 týdne z důvodu změny počtu dní v různých měsících. Společnost 

bude své služby provozovat po celý školní rok, tedy v měsících září – červen. Při výpočtu 

předpokládaného výnosu byl použit následující vzorec znázorněn na Obr. 4.3. 

Obr. 4.3 vzorec 

¨ 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 4.4 Předpokládané výnosy 

Předpokládané výnosy v tříletém období podnikání 

Výnosy 
1.rok do 

31.12.2013 

2.rok do 

31.12.2014 

3. rok do 

31.12.2015 

Výnosy ze vstupného děti 64 800 Kč 129 600 Kč 175 500 Kč 

Výnosy ze vstupného studentky + ženy 69 120 Kč 144 000 Kč 153 000 Kč 

Výnosy ze vstupného matky s dětmi 38 880 Kč 81 000 Kč 87 750 Kč 

Výnosy celkem v Kč 172 800 Kč 354 600 Kč 416 250 Kč 

 

      

1. rok podnikání Děti Studentky + ženy Matky s dětmi 

Počet hodin týdně 4 hod. 4 hod. 3 hod. 

Průměrný počet osob na jedné hodině 10 8 8 

Cena vstupného za osobu 60 Kč 80 Kč 60 Kč 

Průměrný počet týdnů v jednom  měsíci 4,5 4,5 4,5 

Počet měsíců v roce 6 6 6 

2. rok podnikání Děti Studentky + ženy Matky s dětmi 

Počet hodin týdně 4 hod. 4 hod. 3 hod. 

Průměrný počet osob na jedné hodině 12 10 10 

Cena vstupného za osobu 60 Kč 80Kč 60 Kč 

Průměrný počet týdnů v jednom  měsíci 4,5 4,5 4,5 

Počet měsíců v roce 10 10 10 

3. rok podnikání Děti Studentky + ženy Matky s dětmi 

Počet hodin týdně 4 hod. 4 hod. 3 hod. 

Průměrný počet osob na jedné hodině 15 10 10 

Cena vstupného za osobu 65 Kč 85 Kč 65 Kč 

Průměrný počet týdnů v jednom měsíci 4,5 4,5 4,5 

Počet měsíců v roce 10 10 10 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.3. Náklady 

Náklady vyjadřují peněžní hodnotu spotřebovaných výrobních faktorů. Jsou jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů hospodárnosti. Charakteristickým rysem je jejich účelnost. 

Výhodou společnosti jsou velmi nízké počáteční náklady. Pro přesnější výpočet 

hospodářského výsledku byla sestavena tabulka předpokládaných nákladů pro první tři roky 

podnikání. Do tabulky byly zahrnuty všechny položky, se kterými je kalkulováno ve výhledu 

společnosti. Náklady na zřízení podniku jsou započteny pouze v prvním roce podnikání, 

protože v dalších letech budou již nulové. Vzhledem k velmi dobrým osobním vztahům 

získala naše společnost taneční sál za velmi výhodných pronájemních podmínek, což je 

úspora, kterou může společnost promítnout v ceně za nabízenou službu. V nákladech na 

propagaci a reklamu je zahrnuta tvorba internetových stránek společnosti a propagace v rádiu 

a na slevových portálech. V nákupu  materiálu je zahrnuto zakoupení cvičebního náčiní, které 

je nezbytně nutné pro taneční lekce a cvičení maminek s dětmi. Mezi nákup služeb jsou 

započteny platby za účetní služby, mobilní telefony, poštovné a pojištění společníků. 

Tabulka 4.5Předpokládané náklady 

Přepokládané náklady v tříletém období podnikání 

Náklady 
1.rok do 

31.12.2013 

2.rok do 

31.12.2014 

3. rok do 

31.12.2015 

Zřizovací náklady 10 841 Kč   - Kč   - Kč  

Náklady na nájem sálu 25 000 Kč  50 000 Kč   50 000 Kč  

Náklady na provoz sálu 5 000 Kč  12 000 Kč  14 000 Kč  

Mzda  48 000 Kč  144 000 Kč  192 000 Kč  

Nákup služeb 15 000 Kč  20 000 Kč 25 000 Kč 

Nákup vybavení  10 000 Kč   15 000 Kč  20 000 Kč  

Reklama a propagace  15 000 Kč  20 000 Kč  25 000 Kč  

Celkem náklady v Kč 128 841 Kč  261 000 Kč  326 000 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování
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Tabulka 4.6 Plánovaný hospodářský výsledek 

Plánovaný hospodářský výsledek v prvních třech letech podnikání 

 Do 31.12.2013 Do 31.12.2014 Do 31.12.2015 

Výnosy 172 800 Kč 354 600 Kč 416 250 Kč 

Tržby z prodeje služeb 172 800 Kč 354 600 Kč 416 250 Kč 

Náklady 128 841 Kč 261 000 Kč 326 000 Kč 

Zřizovací výdaje 10 841 Kč 0 Kč 0 Kč 

Nájem 25 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

Ostatní provozní náklady 5 000 Kč 12 000 Kč 14 000 Kč 

Mzda zaměstnancům 48 000 Kč 144 000 Kč 192 000 Kč 

Nákup služeb 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 

Spotřební materiál 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 

Reklama 15 000 Kč 20 000 Kč 25 000 Kč 

HV před zdaněním 49 959 Kč 93 600 Kč 90 250 Kč 

Ztráta z minulých období 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Upravený HV 49 959 Kč 93 600 Kč 90 250 Kč 

Daň 21 % 10 491 Kč 19 656 Kč 18 953 Kč 

HV po zdanění 39 468 Kč 73 944 Kč 71 298 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 4.4 postup při výpočtu hospodářského výsledku 

 

 

 

 

 

Zdroj:www.businessinfo.cz 

 

Graf 4.3Náklady, výnosy a hospodářský výsledek po zdanění v Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.3 znázorňuje pohyby nákladů, výnosů a hospodářského výsledku v tříletém 

výhledu. Bylo zjištěno, že v prvním roce jsou náklady i výnosy nejnižší díky nízkým 

počátečním nákladům společnosti. Zatímco v ostatních výhledových obdobích byl kladen 

větší důraz na investice do propagace společnosti a nákupu spotřebního materiálu, proto se 

náklady společnosti zvýšily, ale zároveň díky těmto investicím počítáme s vyššími tržbami 

z prodeje. V závislosti na vyšším počtu získaných zákazníků graf vyobrazuje vyšší zisky 

v dalších letech.  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2013 2014 2015

1
2

8
8

4
1

2
6

1
0

0
0

3
2

6
0

0
0

1
7

2
8

0
0

3
5

4
6

0
0

4
1

6
2

5
0

3
9

4
6

8 7
3

9
4

4

7
1

2
9

8
Náklady

Výnosy

HV Po zdanění



49 

 

5. Shrnutí výsledků šetření 

Po zpracování podnikatelského plánu jsem došla k názoru, že z ekonomického 

hlediska je podnik Akademie tanečního umění s.r.o. na trhu konkurence schopný. Při plnění 

dílčích činností v rámci založení společnosti došlo k událostem, které nebyly předem 

předpokládány. Největší komplikace nastala v oblasti pronájmu. Ostrava nedisponuje velkým 

počtem vhodných prostor, které jsou přijatelné k tanečnímu tréninku a zároveň jsou dostupné 

v relativně krátkém čase, ale díky velmi dobrým osobním vztahům se nám nakonec podařilo 

sehnat vhodné prostory za velmi výhodných pronájemních podmínek pro naši společnost. 

 Na základě analýzy prostředí, našich relativních možností, výkazu zisku a ztrát s 

očekávaným vývojem tržeb ve sledovaném období a uvedených nákladů se můžeme 

domnívat, že Akademie tanečního umění by mohla fungovat, aniž by byla ztrátová. 

Nejdůležitější částí podnikatelského záměru bylo vytvoření vhodného finančního 

plánu. Tato oblast zahrnovala především plánované náklady, které nám pomohly odhadnout, v 

jaké výši by měly být výnosy podniku, aby bylo dosaženo předpokládaného výsledku 

v kladných číslech. Výsledovka nám po odečtení všech nákladů od výnosů vykazuje kladné 

hodnoty, ale určitou hrozbu i nadále představuje možnost přítomnosti konkurence nejen 

v odvětví tance, ale především v ostatních zájmových činnostech dostupných pro děti a 

mládež v Ostravě. Jestliže akademie bude mít dobře vypracovaný plán propagace a dokáže 

přilákat dostatečný počet zákazníků, měl by být celý projekt na trhu konkurence schopný. 

Velkou výhodou společnosti je především odbornost a zkušenost trenérek, dále také 

jedinečnost nabízených služeb, jejž nemají v blízkém okolí města žádnou přímou konkurenci. 
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6. Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo založit společnost s ručením omezeným 

působící ve sportovním sektoru, konkrétně v oblasti tance, ale také společnost, která bude do 

budoucna prosperující v konkurenčním prostředí obdobných společností. Pro dosažení tohoto 

cíle bylo nutno vytvořit podnikatelský plán nově vznikající společnosti. Došla jsem k názoru, 

že založení společnosti s ručením omezeným není jednoduchou záležitosti, jak se na první 

pohled zdálo.  

První část mé bakalářské práce byla věnována teoretickým východiskům, jako jsou 

podnik, podnikání, podnikatel, právní formy podnikání a společnost s ručením omezeným. 

V této kapitole jsem se dopodrobna zaměřila na problematiku založení a vzniku obchodní 

společnosti. Před vytvořením samotného podnikatelského plánu bylo nutno prostudovat 

veškeré náležitosti a legislativu tykající se založení podniku. Dále bylo představeno odvětví, 

ve kterém se společnost bude pohybovat, tímto odvětvím je sport. Poslední část byla 

věnována všem právním formám podniku. Za nejvhodnější formu podniku byla zvolena 

společnost s ručením omezeným, které byla detailně rozebrána v praktické části bakalářské 

práce. 

 Nejdůležitější části bakalářské práce byla část praktická. Prvním krokem bylo 

založení společnosti podle určitých náležitostí. Dále byla pozornost věnována tanečnímu 

umění a byl proveden průzkum trhu formou rozhovoru s lidmi, kteří se pohybují v oblasti 

tance.  Následující část byla věnována makro a mikro analýze podnikatelského prostředí a 

poté analýza marketingovému mixu, ve které byly rozebrány čtyři základní marketingové 

nástroje, které byly aplikovány na Akademii tanečního umění. 

Pro přesnější zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb byla společníky 

sestavena SWOT analýza. Nezbytnou součástí praktické části byla finanční analýza podniku. 

Sestaveny finanční plán zobrazuje podrobnou tříletou analýzu předpokládaných nákladů a 

výnosu společnosti. Poslední část byla věnována sestavení výsledovky s přesným výpočtem 

hospodářského výsledku následujícího tříletého období společnosti. Tento výsledek vyšel 

vždy v ziskových číslech.  

Dle mého názoru bylo dosaženo stanoveného cíle, neboť projekt se jeví jako 

konkurenceschopný a ziskový. Dovolují si tedy tvrdit, že jsem věnovala každé jednotlivé části 

mé bakalářské práce dostatek času, a proto se domnívám, že by mohla být využitá i jako 

návod pro začínající podnikatele. 
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Příloha č. 1 – společenská smlouva 

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 

 

O založení společnosti s ručením omezeným Akademie tanečního umění, s.r.o. 

 

uzavřena mezi: 

1. Lucie Duchoňová,  nar. 15. 9.1989, rodné číslo  895915/5953, bytem Pustkovecká 

170, 708 00, Ostrava – Poruba. 

2. Mgr. Pavla Kucharczyková, nar. 11. 5. 1984, rodné číslo 845511/ 5141, bytem 

Žižková 2850/13, 733 01,  Karviná - Hranice. 

 

se dohodli, ve smyslu části druhé, hlavy I., dílu IV. obchodního zákoníku, na založení 

společnosti s ručením omezeným pod obchodním jménem Akademie tanečního umění, s.r.o. 

(dále jen "společnost"), a to podle této společenské smlouvy: 

 

1. FIRMA A SÍDLO 

1.1. Společníci se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným. 

1.2. Společnost vzniká dnem, ke kterému bude zapsána do obchodního rejstříku. 

1.3. Obchodní firma společnosti zní: Akademie tanečního umění, s.r.o. (Dále jen 

„Společnost“) 

1.4. Sídlem společnosti je Prokešovo náměstí 6, 738 00, Moravská Ostrava 

 

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 

Předmětem podnikání společnosti je: Provozování tělovýchovných a sportovních 

zařízení a organizování sportovních činnosti – živnost volná, Velkoobchod a maloobchod – 

živnost volná 

 

3. TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

  



 

 

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

4.1. Základní kapitál společnosti činí při jejím založení 200 000 Kč. 

4.1.1. Vklad [ Lucie Duchoňová] činí 1000 000 Kč. 

4.1.2. Vklad [Mgr. Pavla Kucharczyková] činí 100 000 Kč. 

4.2. Společníci se zavazují splatit 50% svých vkladů do 14 dnů od podpisu této 

společenské smlouvy na účet Společnosti, který založí Správce vkladu, ustanovený 

podle tohoto článku smlouvy bez zbytečného odkladu po podpisu společenské 

smlouvy. Zbylou část vkladů se zavazují Společníci splatit do 1 roku ode dne vzniku 

Společnosti. 

4.3. Společník, který nesplatí předepsanou hodnotu svého peněžitého vkladu ve stanovené 

lhůtě, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky. Je-li 

společník se splacením svého vkladu v prodlení, může ho Společnost pod pohrůžkou 

vyloučení vyzvat, aby svoji povinnost splnil ve lhůtě 3 měsíců. Společník, který 

nesplní svou povinnost ani v této dostatečné lhůtě, může být valnou hromadou ze 

Společnosti vyloučen. 

4.4. Správcem vkladu se tímto ustanovuje Mgr. Pavla Kucharczyková, r.č. 845511/ 5141, 

bytem Žižková 2850/13, 733 01,  Karviná - Hranice. 

5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

5.1. Orgány společnosti jsou 

1) valná hromada 

2) jednatel 

6. VALNÁ HROMADA 

6.1. Působnost valné hromady upravuje obchodní zákoník. 

6.2. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do působnosti 

jiných orgánů společnosti. 

6.3. Každý společník má jeden hlas na každých 1000 Kč svého vkladu. 

6.4. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni společníci, kteří mají 

aspoň polovinu hlasů. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů, nestanoví-li 

právní předpisy jinak. 

7. JEDNATEL 

7.1. Jednatelem Společnosti se při založení ustanovuje Lucie Duchoňová, která jedná 

jménem Společnosti samostatně. 



 

 

7.2. Jednatel je povinen zajistit řádné obchodní vedení Společnosti, vedení předepsané 

evidence Společnosti a jejího účetnictví. Jednatel je povinen vést seznam společníků, 

svolávat valnou hromadu a připravovat její program a informovat Společníky o 

záležitostech Společnosti. 

7.3. Jednatele jmenuje valná hromada na dobu dvou let, jednatel může být jmenován i 

opakovaně, a to bez omezení. 

8. REZERVNÍ FOND 

Společnost vytváří rezervní fond ve výši 10% základního kapitálu. Způsob vytváření a 

použití rezervního fondu stanoví obchodní zákoník. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1. Ke změně obsahu této společenské smlouvy je třeba souhlasu všech společníků, 

nestanoví-li zákon jinak. 

9.2. Práva a závazky smluvních stran podle této Smlouvy se řídí právem České republiky.  

9.3. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každý 

Společník, dvě vyhotovení se přiloží k návrhu na zápis Společnosti do obchodního 

rejstříku. 

9.4. Po přečtení této Smlouvy smluvní strany potvrzují, že její obsah, prohlášení, práva a 

závazky v ní uvedené odpovídají jejich pravdivé, vážné a svobodné vůli a že tato 

Smlouva byla uzavřena na základě vzájemné dohody, nikoli ve stavu tísně za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojily k této Smlouvě 

vlastnoruční podpisy. 

 

V Ostravě dne 1. 3. 2013 V Ostravě dne 1. 3. 2013 

 

Podpis: ________________ 

 

Podpis: ________________ 

Jméno:  Lucie Duchoňová Jméno:  Mgr. Pavla Kucharczyková 

 

 

V Ostravě dne 1. 3 . 2013 

 

 

Podpis: ________________ 

 

Jméno:  Judr. Eva Studentová  



 

 

  

Příloha č. 2 – prohlášení správce vkladu 

 

 

Prohlášení správce vkladů o splacení vkladů jednotlivými společníky 

 

                              ve smyslu ustanovení § 60 odst. 4 obchodního zákoníku 

 

 

Obchodní společnost: ____________________ 

se sídlem __________________________________________ 

 

 

Správce vkladů:____________________________ 

dat.nar. ________________________________ 

bytem ________________________________ 

 

 

Správce vkladů prohlašuje, že: 

 

Společník _______________________ složil před zápisem společnosti do obchodního 

rejstříku k mým rukám na základní kapitál společnosti 100% svého peněžitého vkladu, tj. 

částku ve výši__________ Kč. 

 

Společník _______________________ složil před zápisem společnosti do obchodního 

rejstříku k mým rukám na základní kapitál společnosti 100% svého peněžitého vkladu, tj. 

částku ve výši__________ Kč. 

 

 

V ______________ dne____________  ________________ 

             Správce vkladů 

  



 

 

Příloha č. 3 – čestné prohlášení jednatele 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ JEDNATELE 

 

Níže podepsaný  ____________________, bytem _________________________,  

jako jednatel společnosti _______________, se sídlem 

______________________________, 

tuto funkci přijímám a  

prohlašuji 

I. 

Že splňuji podmínky stanovené v §135 odst.2 ve vazbě na §194 odst. 7 zákona 

č.513/91 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění a že splňuji všeobecné podmínky 

provozování živnosti stanovené v §6 a nejsou u mě dány překážky provozování živnosti 

stanovené v §8 zákona č. 455/91 Sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon). 

II. 

Rovněž prohlašuji, že u mě nejsou dány překážky výkonu funkce jednatele ve smyslu 

§381 zákona číslo 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění, zejména že jsem 

nevykonával funkci člena statutárního či jiného orgánu právnické osoby, na kterou byl 

prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

 

Toto čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem, který je úředně ověřen. 

 

 

V _____________ dne__________ 

 

 

____________________ 

Úředně ověřený podpis 

  



 

 

Příloha č. 4 – podpisový vzor 1.jednatele 

 

PODPISOVÝ VZOR JEDNATELE  

 

 

Níže podepsaná Lucie Duchoňová,  dat.nar. 15. 9. 1989, bytem Pustkovecká 170/5, 

708 00, Ostrava – Poruba, 

 

                       prohlašuji 

 

že se jako jednatel společnosti Akademie tanečního umění, s.r.o., se sídlem Prokešovo 

náměstí 6, 728 30 Moravská Ostrava, 

 

 

budu podepisovat takto: 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

V ______________________ dne ____________________ 

 



 

 

Příloha č. 5 – podpisový vzor 2.jednatele 

 

PODPISOVÝ VZOR JEDNATELE  

 

 

Níže podepsaná Mgr. Pavla Kucharczyková, dat.nar. 11. 5. 1984, bytem Žižková 

2850/13, 733 01, Karviná – Hranice, 

 

                       prohlašuji 

 

že se jako jednatel společnosti Akademie tanečního umění, s.r.o., se sídlem Prokešovo 

náměstí 6, 728 30 Moravská Ostrava, 

 

 

budu podepisovat takto: 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

V ______________________ dne __________________ 

  



 

 

Příloha č. 6 – jednotný registrační formulář 

 



 

 



 

 

Příloha č. 7 – smlouva o pronájmu sálu 

 

Smlouva o dlouhodobém pronájmu sálu,  

     případně dalších nebytových prostor 

 
 

Smlouva o předem sjednaném, dlouhodobém pronájmu prostor v Paláci OKD, 

Moravská Ostrava, podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení) 

za sjednané nájemné mezi: 

 

společností Arkus – Reality, s.r.o. se sídlem na ulici Mírová 502/38, Ostrava – 

Vítkovice, zastoupenou jednatelem společností panem Daliborem Hynčicou, na straně jedné 

(dále jen pronajímatelem) a 

 

Slečnou: Lucií Duchoňovou, bydliště: Pustkovecká 170/5, 708 00, Ostrava – Poruba, 

na straně druhé (dále jen nájemce). 

 

 

I. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, 

s tím, že uhradí cenu nájmu podle platného ceníku a služby s tímto nájmem spojené 

hotově společnosti Arkus – Reality, s.r.o. 

 

Pronajímané prostory: Palác OKD, Prokešovo náměstí 6, 728 30, Moravská Ostrava. 

 

Cena celkem: 50 000Kč/rok 

 

II. 

Pronajímatel zajistí vše, jak je uvedeno v této smlouvě. Nájemce užije pronajaté 

zařízení ve sjednaném rozsahu. Uhradí v plném rozsahu nájem, také případné ztráty a škody 

vzniklé z nedbalosti na tomto majetku.Nájemce je povinen po své akci uklidit všechny 

použité prostory a dodržet podmínky uvedené v provozním řádu Paláce OKD, 

Moravská Ostrava. 

 

III. 

Nájemce se zavazuje dodržet předpisy požární ochrany a zákaz kouření ve všech 

prostorách  

označených cedulí „Zákaz kouření“. 

 

V Ostravě dne: 7. 3. 2013 

 

 

Za pronajímatele:………………     

Za nájemce: …………………… 

  



 

 

Příloha č. 8 – výpis z rejstříku trestů 

 

 



 

 

 

  



 

 

Příloha č. 9 -  návrh na zápis do obchodního rejstříku  

Návrh na zápis do OR  

 
Navrhovatelé:  
Lucie Duchoňová, r. č.: 895915/XXXX, bytem: Pustkovecká 170/5, 708 00, Ostrava - 

Poruba,jednatel  

 

Přílohy:  

 Společenská smlouva (2x),  

 Smlouva o pronájmu sálu,  

 Prohlášení správce vkladu,  

 Živnostenský list (2x),  

 Výpis z rejstříku trestů jednatele,  

 Čestné prohlášení jednatele,  

 Zápis z ustavující valné hromady ze dne 1. 3. 2013.  

 

Dne 1. 3. 2013 byla níže uvedenými společníky založena společnost s ručením omezeným 

Akademie tanečního umění, s.r.o. se sídlem Prokešovo náměstí 6, 728 30 Moravská Ostrava. 

Jako jednatel společnosti navrhuji, aby rejstříkový soud v Ostravě povolil tento zápis:  

 

Firma: Akademie tanečního umění, s.r.o.  

Sídlo: Prokešovo náměstí 6, 728 30, Moravská Ostrava.  

Předmět podnikání:  

 provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti  

 velkoobchod a maloobchod  

 

Právní forma: společnost s ručením omezeným  

Společníci:  
Lucie Duchoňová, r. č.:895915/XXXX, bytem: Pustkovecká 170, 728 30, Moravská Ostrava,  

Mgr. Pavla Kucharczyková, r. č.: 845511/XXXX, bytem: Žižkova 2850/13, 733 01, Karviná - 

Hranice 

 

Základní kapitál: 200 000 Kč 
 Podíl Splacený podíl Splaceno 

Lucie Duchoňová 100 000 Kč 100 000 Kč 100% 

Mgr. Pavla Kucharczyková 100 000 Kč 100 000 Kč 100% 

Celkem 200 000 Kč 200 000 Kč 100% 

 

Navrhovaný den zápisu: 29. 3. 2013 

 

V Ostravě dne 29. 3. 2013     ………………………………  

Podpis jednatele  
Soudní poplatek 5 000 Kč uhrazen. 

  



 

 

Příloha č. 10– výpis z živnostenského rejstříku  

 

  



 

 

Příloha č. 11 -  cvičební pomůcky 

BOSU 

 

 

 

 

KRUHOVÝ TRÉNINK 

 

 

 

 

 Flowing      Fitball 

 

 

 

 

 

 

 

Guma      Kettlebell 

  



 

 

Příloha č. 12 – rozhovory 

 

Rozhovory s potencionálními zákazníky 

Pro lepší orientaci v oblasti tance byl proveden na trhu průzkum formou rozhovoru s 

těmito respondenty:  

 

1. Šarka Pavlisková  

Dětská tanečnice Tanečního studia FATIMA,  která se účastní tanečních lekcí pro 

děti od 6 – 15 let. 

 

Otázky: 

a) Máš tréninky 2x týdně, je to pro tebe dostačující nebo bys chtěla chodit častěji? 

b) V Akcentu vás učí styly disko dance a show dance, měla bys zájem vyzkoušet i 

jiný taneční styl? Případně jaký? 

c) Chtěla bys tancovat v týmu, který se účastní tanečních soutěží? 

 

Odpovědi:. 

a) Nejraději bych byla na tréninku každý den.  

b) Ráda bych vyzkoušela balet a líbilo by se mi chodit do gymnastiky. 

c) Ano, to by se mi moc líbilo. Každý rok máme vystoupení jen pro rodiče, takže 

určitě bych si chtěla vyzkoušet tancovat i pro nějaké jiné diváky než jen pro rodiče. 

 

2. Radka Šeremková 

Maminka, jejíž dcera navštěvuje v Tanečním studiu FATIMA přípravku pro děti 

od 3-5 let. 

 

Otázky: 

a) Měla byste zájem o taneční kurzy pro matky s dětmi? 

b) V kolik hodin by se musel kurz konat,abyste o něj měla zájem? 

c) Kolik byste byla ochotna zaplatit za lekci, která trvá 60 minut, pod vedením 

zkušeného tanečníka a pedagogického dozoru, který dohlíží na správné vykonávání 

cviků dítěte i Vás? 

 



 

 

Odpovědi: 

a) Určitě bych tuhle možnost ocenila, jelikož na dceru během jejího tréninku 

stejně čekám, a místo sezení a čtení časopisů bych radši brala možnost strávit čas 

aktivně, a navíc ještě společně se svou dcerou. 

b) Jelikož dcera chodí do školky a já do práce, tak ideální doba pro nás obě by 

byla 16. hodina. 

c) 60-80 Kč 

 

3. Simona Vrbová 

Studentka, která navštěvuje lekce v Tanečním studiu FATIMA. Kurzu se účastní 

z důvodu zlepšení fyzické kondice a pro odreagovaní se od školních povinnosti.  

 

Otázky: 

a) Ocenila bys více hodin tréninku? 

b) Měla bys zájem o lekce i jiného stylu než je disko dance a show dance? 

c) Slyšela jsi již lekcích bosu nebo o kruhovém tréninku?  

 

Odpovědi: 

a) Máme trénink 2x týdně, ale vůbec by mi nevadilo chodit 3x až 4x týdně. 

b) Kdyby tahle možnost byla, určitě bych ji využila. 

c) Ano, slyšela. Vím, že tyto lekce se zaměřuji na posilování a zpevňování 

postavy, škoda že tahle možnost ve Fatimě není. 

  



 

 

Příloha č. 13 – logo a mapa 

 

Obr. 4.1 logo podniku    

   

 

   

 

 

 

Obr. 4.2 – mapa sídla společnosti 

 

 

 



 

 

 


