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1. Úvod 

Téma bakalářské práce je: „Začátek podnikání společnosti s ručením omezeným“. 

Podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným je nejrozšířenější forma 

podnikání právnických osob v České republice, a proto je důležité tuto formu podnikání 

podrobně analyzovat. Hlavním důvodem výběru tohoto tématu bakalářské práce je 

snaha využít znalosti a vědomosti z ekonomické oblasti získané během studia na vysoké 

škole.  

Cíl bakalářské práce je sestavit podnikatelský plán společnosti s ručením 

omezeným, který bude mít šanci uspět v reálném prostředí a analyzovat okolí 

společnosti. 

Bakalářská práce je rozdělená do tří částí. První část je věnována teoretickým 

východiskům při zahájení podnikání malých a středních firem, jsou zde definovány 

základní pojmy jako podnikatel, podnikání nebo podnik. Dále je v první části popsána 

koncepce rozdělení malých a středních firem dle různých hledisek podle evropské 

komise a statistického úřadu Evropské unie. Nejrozsáhlejší část teoretických východisek 

je zaměřená na obeznámení se s právními formami podnikání a hlavními kriterii pro 

rozhodování o volbě právní formy. 

Ve druhé části bakalářské práce je popsána charakteristika zakládané fiktivní 

společnosti, od představení zakladatelů, přes nastínění účelu realizace projektu až po 

charakteristiku okolí. Dále je druhá část bakalářské práce věnována postupu při 

zakládání společnosti s ručením omezeným. 

Obsahem poslední části bakalářské práce je popis podnikatelského záměru 

obsahující informace o konkurenční výhodě v porovnání s ostatními subjekty, analýza 

mezoprostředí, respektive analýza konkurence a analýza zákazníků. Dále je podstatná 

část věnována sestavením rozvahy, výkazu zisku a ztráty nebo výkazu peněžních toků.  

Při zpracování bakalářské práce byly hlavními zdroji informace z odborné 

literatury, z internetových stránek ministerstva práce a obchodu, české národní banky a 

českého statistického úřadu. 
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2. Teoretická východiska zahájení podnikání v malých a středních společnostech 

2.1 Základní pojmy 

2.1.1 Podnikání 

Podnikání je v zákoně definováno jako soustavná činnost prováděna samostatně 

podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
 1
 

 

2.1.2 Podnikatel 

Podnikatelem je podle zákona: 

1. osoba zapsaná do obchodního rejstříku, 

2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů, 

4. fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence 

podle zvláštních předpisů.
2
 

Role podnikatele v porovnání s rolí zaměstnance v pracovním poměru se 

diametrálně liší. Zaměstnanec v pracovním poměru má jistou pracovní dobu, jistou 

mzdu a relativní jistotu pracovního místa. Naopak podnikatel nemá takřka žádnou 

jistotu a musí se neustále vystavovat potenciálnímu riziku. Je nucen neustále objevovat 

a využívat příležitosti na trhu, a také se oddalovat od potencionálních hrozeb.  

 

2.1.3 Podnik 

Podnik je dle obecné terminologie chápán jako subjekt, ve kterém dochází 

k přeměně zdrojů na statky. Podle odborné terminologie je pojem podnik definován 

                                                 
1
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 2 odst. 1 

2
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 2 odst. 2 



3 

 

v obchodním zákoníku, jako soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. 
3
 

2.1.4 Živnost 

Živnost je definována v živnostenském zákoně jako soustavná činnost 

provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku a 

za podmínek stanovených tímto zákonem.
4
 

2.2 Malé a střední podniky 

2.2.1 Definice malých a středních podniků 

Rozhodujícím kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet 

zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy. Definice malých a 

středních podniků vychází z doporučení komise EU 2003/361/EC nebo z typologie dle 

Eurostatu. 

2.2.1.1 Členění podniků podle doporučení Evropské komise 

Podniky se podle doporučení Evropské komise 2003/361/EC člení na: 

Tabulka 1 Členění podniků podle doporučení Evropské komise, vlastní zpracování 

Typ podniku Počet 

zaměstnanců 

Obrat nebo Aktiva 

Střední 

podniky 

< 250 ≤ 50 mil. € ≤ 43mil. € 

Malé podniky < 50 ≤ 10 mil. € ≤ 10 mil. € 

Mikropodniky < 10 ≤ 2 mil. € ≤ 2 mil. € 

Podniky, které mají více než 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 mil. EUR 

nebo aktiva vyšší než 43 mil. EUR, patří mezi velké podniky. Členění dle doporučení 

                                                 
3
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 5 odst. 1 

4
 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 1 
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Evropské komise je významné, neboť na základě této klasifikace je poskytována 

podpora malých a středním podnikům. 

2.2.1.2 Členění podniků podle statistického úřadu Evropské unie 

Podle statistického úřadu Evropské unie (Eurostatu) jsou podniky rozděleny do tří 

skupin podle počtu zaměstnanců: 

Tabulka 2 Členění podniků podle statistického úřadu Evropské unie, vlastní 

zpracování 

Typ podniku Počet zaměstnanců 

Velký podnik >100 

Střední podnik < 100 

Malá malý podnik < 20 

2.2.1.3 Členění podniku podle České správy sociálního zabezpečení 

Podniky se podle České správy sociálního zabezpečení dělí do dvou skupin: 

o malé organizace – do 25 zaměstnanců, 

o organizace – s 25 a více zaměstnanci.
 5

 

 

2.2.2 Význam malých a středních podniků 

Malé a střední podniky mají podstatný vliv na evropskou ekonomiku, protože 

vytvářejí zhruba 70% všech pracovních míst, produkují 60% HDP Evropské unie a mají 

zásadní význam pro růst konkurenceschopnosti Evropské unie. 

Přínos malých a středních podniků spočívá v tom, že často absorbují pracovní síly 

uvolněné velkými podniky, tento jev je důsledkem schopnosti malých a středních firem 

se rychle adaptovat na požadavky měnícího se trhu. Další výhoda malých a středních 

                                                 
5
 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 36, Doporučení komise EU 2003/361/EC, 

STAŇKOVA, A., Podnikáme úspěšně s malou firmou. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007. str.9. ISBN 978-

80-7179-926-9, strana 3-4. 
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podniků je schopnost vytvářet pracovní místa při nízkých nákladech, jednoduchá 

organizační struktura vedoucí k přímému vztahu mezi vedením a zaměstnanci, méně 

rozsáhlá administrativa a menší náročnost na energii a suroviny při provozování 

činnosti.
6
 

Mezi hlavní přínosy malých a středních podniků patří: 

o flexibilita, schopnost rychle reagovat na výkyvy trhu, 

o jednoduchá organizační struktura a osobní vztah k zaměstnancům, 

o schopnost produkovat při nízkých nákladech, 

o jednoduchá administrativa 

Důsledek zmiňovaných přínosů je, že malé a střední podniky můžou díky 

flexibilitě konkurovat velkým podnikům, přestože vyrábí v malých sériích, a tudíž 

nemohou využít přínosy z ekonomiky rozsahu.   

Tabulka 3 Podíl MSP na vybraných makroekonomických ukazatelích (v %) 
7
 

Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Počet podniků 99,80 99,71 99,81 99,85 99,81 99,84 99,85 99,84 99,84 99,84 99,83 

Počet 

zaměstnanců 

58,84 59,42 59,73 61,34 61,63 61,48 61,63 61,76 61,62 61,52 62,33 

Výkony  53,63 51,53 51,44 52,46 52,79 52,29 52,42 52,94 51,90 51,53 53,21 

Účetní 
přidaná 
hodnota 

53,17 51,93 51,33 52,98 54,46 53,02 53,68 55,12 54,01 54,57 55,87 

Mzdové 
náklady /bez 
OON/ 

54,57 54,42 55,72 55,82 55,90 55,61 55,88 56,03 56,06 55,90 56,28 

Investice 41,06 40,48 37,81 44,52 49,88 51,43 52,57 55,33 55,78 56,00 60,79 

Vývoz 36,54 36,15 35,74 34,16 34,0 34,3 40,7 45,2 45,41 46,04 50,7 

Dovoz 50,74 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,7 56,3 54,45 56,01 57,4 

HDP 31,54 31,17 30,63 31,59 34,86 34,27 34,44 36,86 35,76 37,73 36,22 

V roce 2009 se malé a střední podniky podílely z 62,33% na tvorbě pracovních 

míst, z 50,7% na vývozu, z 57,4% na dovozu a vyprodukovaly 36,22% hrubého 

domácího produktu České republiky. 

                                                 
6
 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s.37-39. 
7
 POSPÍŠIL, Pavel. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2009 [online]. 

Mpo.cz, 1.7.2010 [cit. 2013-05-04].  Dostupné na http://www.mpo.cz/dokument76280.html 

http://www.mpo.cz/dokument76280.html
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2.2.3 Omezení malých a středních podniků 

Malé a střední podniky jsou vystavovány mnohými omezeními. Mezi hlavní 

omezení patří: 

 obtížný přístup ke kapitálu, 

 administrativní zátěž, 

 slabší vyjednávací pozice při soutěžení o veřejné zakázky, 

 vysoké nároky na kvalifikaci zaměstnanců, 

 vysoké náklady na jednotku produkce.
8
 

2.2.4 Hlavní důvody zániku malých a středních podniku 

Mezi hlavní důvody zániku malých a středních podniků patří: 

o podkapitalizace, 

o záporný peněžní tok, 

o chybějící konkurenční výhoda, 

o špatné PR, 

o nedostatečné plánování.
9
 

2.2.5 Právní formy podnikání 

Obchodní zákoník a jiné právní normy nabízí podnikatelům možnost výběru 

z mnoha právních forem podnikání. Výběr vhodné právní formy podnikání je důležitý, 

neboť ovlivňuje činnost podniku v dlouhodobém horizontu. Změna právní formy je 

přípustná, avšak přináší s sebou mnoho administrativních úkonů a nákladů. Podniky 

jsou klasifikovány do těchto skupin:
 10

 

 fyzická osoba, 

 právnická osoba: 

                                                 
8
 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 39 – 40 

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy: teoretické poznatky, příklady a 

zkušenosti českých podnikatelů. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-4520-6, s. 22-23. 
9
 ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Analýza faktorů ovlivňující podnikání českých firem po vstupu do EU se 

srovnáním trendů v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti. V Opavě: Slezská univerzita, 2005, 137 

s. Studia oeconomica. ISBN 80-724-8328-5. 
10

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 
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o osobní: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

o kapitálové: společnost s ručením omezeným, akciová společnost, 

Fyzické osoby obvykle podnikají formou živnosti podle živnostenského zákona, 

který vymezuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním 

jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem zisku a za podmínek stanovených tímto 

zákonem.
 11

 

Právnické osoby jsou členěny na osobní společnosti, kapitálové společnosti a 

družstva. Podstatou osobní obchodní společnosti je osobní účast společníků na 

podnikání. Společníci osobní obchodní společnosti mohou vystupovat jménem 

společnosti a ručí neomezeně za závazky společnosti.  

Základem kapitálové obchodní společnosti je majetková účast společníků na 

podnikání. Společníci kapitálové obchodní společnosti ovlivňují činnost podnikání 

nepřímo prostřednictvím valné hromady a na rozdíl od společníků osobní obchodní 

společnosti podstupují nižší riziko, protože ručí pouze do výše vkladu. 

Družstva se v dnešní době již moc nevyskytují, podstatou této právní formy je 

společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování 

hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.
12

 

2.2.6 Charakteristické rysy živnosti 

Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba, dokonce i fyzické osoby se 

statutem uprchlíka a zahraniční fyzické osoby s trvalým pobytem na území ČR. 

Aby mohla fyzická nebo právnická osoba získat živnostenské oprávnění, tak se 

musí nejdříve ohlásit na živnostenském úřadě. Od 1.1. 2010 se fyzické i právnické 

osoby můžou ohlásit elektronicky prostřednictvím jednotného registračního formuláře. 

Náležitosti ohlášení fyzické osoby: 

o jméno, příjmení, trvalé bydliště, státní občanství 

o obchodní jméno a sídlo, 

o identifikační číslo, 

o předmět a místo podnikání 

                                                 
11

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 2 
12

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 221 odstav. 1 
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o datum zahájení podnikatelské činnosti, 

o provozovna a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu a 

prostorám, 

o doklady o odborné způsobilosti a odborné praxi, 

o výpis z rejstříku trestů. 

Náležitosti ohlášení právnické osoby: 

o obchodní jméno, sídlo, právní forma, statutární orgán, 

o identifikační číslo, 

o předmět podnikání, 

o provozovna, 

o doklad o založení právnické osoby – společenské smlouva nebo 

zakladatelská listina, 

o výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce, 

o apod. 

Podle § 3 živnostenského zákona, živnost není činnost fyzických osob například 

činnost lékařů, notářů, advokátů, auditorů, soudních exekutorů, tlumočníků, burzovních 

dohodců apod. 

Podle odborné způsobilosti se podnikatele dle živnostenského zákona rozdělují na 

živnosti ohlašovací, koncesované.
13

 

2.2.6.1 Živnost ohlašovací 

Mezi ohlašovací živnosti patří živnosti: 

o řemeslné – odborná způsobilost se u řemeslné živnosti prokazuje výučním 

listem z příslušného tříletého učebního oboru nebo jiným dokladem o 

řádném ukončení příslušného tříletého oboru a dokladem o vykonání 

tříleté praxe v oboru,  

o vázané – podmínkou pro získání vázané živnosti je čtyřletá praxe v oboru, 

o volné – u volné živnosti není třeba prokazovat odbornou ani jinou zvláštní 

způsobilost 

                                                 
13

 SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 471 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-3494-1., s. 35 – 39. 
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2.2.6.2 Živnosti koncesované 

Mezi koncesované živnosti patří živnosti uvedené v příloze č. 3 zákona, kde jsou 

u popsány požadavky na odbornou způsobilost.  

. 

 

2.2.7 Charakteristické rysy obchodních společností 

2.2.7.1 Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní společnosti, ve které alespoň dvě 

osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a 

nerozdílně celým svým majetkem. Společníkem může být fyzická i právnická osoba a 

zisk se dělí rovným dílem mezi společníky. Veřejná obchodní společnost je zakládána 

uzavřením společenské smlouvy. Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti 

jsou všichni společníci. 

Specifikem u veřejné obchodní společnosti je, že společníkem může být pouze 

osoba splňující požadavky živnostenského zákona.  

Mezi hlavní výhody veřejné obchodní společnosti patří nezbytnost počátečního 

kapitálu, jednoduché vystoupení společníka ze společnosti a lehký přístup k cizímu 

kapitálu. 

Nevýhodou veřejné obchodní společnosti je, že společníci neomezeně ručí za 

závazky společnosti, a v případě vysokých zisků jsou značné náklady na odvody na 

pojistné sociálního pojištění a na daň z fyzických osob.
14

 

2.2.7.2 Komanditní společnost 

Je to obchodní společnost, ve které jeden nebo více společníků ručí za závazky 

společnosti do výše nesplaceného vkladu (komanditisté) a jeden nebo více společníků 

                                                 
14

 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy: teoretické poznatky, příklady a 

zkušenosti českých podnikatelů. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-4520-6, s. 18. 
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ručí celým svým majetkem (komplementáři). Komanditisté mají přístup k účetnictví a 

jiným podstatným dokumentům společnosti, minimální vklad komanditisty je 5.000,-kč. 

U nás je tato právní forma podnikání nepříliš využívaná. Podnikání prostřednictvím 

komanditní společnosti je výhodná pro podnikatele, kteří mají zajímavý know-how a 

investory vyhledávající investiční příležitosti. Statutárním orgánem komanditní 

společnosti jsou komplementáři, zisk se dělí podle předem stanovených pravidel. Část 

zisku komanditisty se zdaňuje sazbou daně z příjmu právnických osob.
15

 

2.2.7.3 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti a je 

nejrozšířenější formou podnikání právnických osob v České republice. 

Společnost může být založena jednou osobou, maximální počet společníku je 50 

osob.
16

Společníky společnosti s ručením omezeným mohou být fyzické osoby, ale i 

právnické osoby. Ručení je omezené a podle zákona: „Společníci ručí společně a 

nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech 

společníků podle stavu obchodního rejstříku.“
17

 

Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, 

statutárním orgánem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou jmenováni valnou hromadou. 

Specifikem společnosti s ručením omezeným je, že ne všichni společníci musí mít 

živnostenské oprávnění, stačí, když živnostenské oprávnění budou mít osoby, které 

povedou podnik.
18

  

                                                 
15

 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 74, Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník § 93, § 97, § 97a. 
16

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 105 odstav. 2, odstav. 3 
17

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 106 odstav. 2 
18

 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy: teoretické poznatky, příklady a 

zkušenosti českých podnikatelů. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-4520-6, s. 74., SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a 

zkušenosti českých podnikatelů. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 74-78. 
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2.2.7.4 Akciová společnost 

Akciové společnosti se vyznačují administrativní a kapitálovou náročností, a 

z tohoto titulu se mezi malými a středními firmami příliš nevyskytují.  

Základní kapitál akciové společnosti založené bez veřejné nabídky akcií je 2 mil. 

Kč, s veřejnou nabídkou akcií je 20 mil. Kč. Základní kapitál je rozdělen na určitý počet 

akcií o stanovené jmenovité hodnotě. 

Akcie je charakterizována jako cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře 

jako společníka akciové společnosti se podílet na jejím řízení, zisku a na likvidačním 

zůstatku při zániku společnosti. 

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář 

neručí za závazky společnosti. Akciová společnosti může být založená jednou 

právnickou osobou, jinak dvěma nebo více zakladateli. 

Nejvyšším orgánem akciové společnosti je valná hromada, statutárním orgánem 

společnosti je představenstvo, jehož členy volí a odvolává valná hromada.  

Výhodou akciové společnosti je, že akcionáři neručí za závazky společnosti, 

naopak nevýhodou je vysoký základní kapitál.
19

 

2.2.7.5  Družstvo 

Podle zákona je družstvo definováno jako: „společenství neuzavřeného počtu 

osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních anebo 

jiných potřeb svých členů.“
20

  

Rozdíl mezi družstvy a obchodními společnostmi spočívá v rozdílném účelu 

podnikání těchto právnických osob. Obchodní společnosti jsou zakládány z titulu 

maximalizace zisku a orientace na hospodářskou expanzi. Družstva jsou zakládána za 

účelem vzájemné podpory členů, a z tohoto důvodu se zaměření prolíná mezi hlediska 

sociální a hospodářské. 

Mezi specifika družstva patří: 

                                                 
19

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 154 – 201, VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání 

malé a střední firmy: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 3. aktualiz. a dopl. 

vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6, s. 75, 
20

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 221 odstav. 1 
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o společnost neuzavřeného počtu osob, 

o členy družstva se mohou stát osoby od 15let po skončení povinné školné 

docházky, 

o za závazky se ručí pouze majetkem družstva, 

o jednoduchý odstup z družstva. 

o hlasování podle hlav, ne podle velikosti podílů, 

o každý člen má stejné práva a povinnosti, 

o minimální základní kapitál je 50.000,-kč.
21

 

2.2.8 Hlavní kritéria rozhodování o volbě právní formy 

2.2.8.1 Minimální velikost základního kapitálu, která je vyžadována zákonem: 

o u komanditní společnosti je minimální vklad komandity 5 tis. Kč, 

o u společnosti s ručením omezeným je minimální vklad 200 tis. Kč 

(minimální vklad společníka činí 20 tis. Kč), 

o u akciové společnosti je minimální vklad 2 mil. Kč, pokud akcionáři 

akciové společnosti budou chtít, aby jejich akcie byly kótované na trhu 

cenných papírů, potom minimální výše základního kapitálu je 20 mil. Kč, 

o živnostníci a osobní obchodní společnosti nemají zákonem stanovený 

minimální základní kapitál. 

2.2.8.2 Způsob a rozsah ručení 

Podle způsobu a rozsahu ručení závisí riziko podnikatele. Osoby samostatně 

výdělečné činné, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní 

společnosti ručí za závazky veškerým svým majetkem. Obchodní společnosti ručí celým 

svým majetkem, případně její vlastníci ručí za závazky společnosti do výše 

nesplacených vkladů, tato forma ručení je typická pro komanditisty komanditní 

společnosti a společníky společnosti s ručením omezeným. 

                                                 
21

 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 81-84. 
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2.2.8.3 Počet zakladatelů 

Společnost s ručením omezeným a akciovou společnosti může při splnění určitých 

podmínek založit pouze jedna osoba. U společnosti s ručením omezeným obchodní 

zákoník upravuje maximální počet společníků na 50 osob. Veřejnou obchodní 

společnost a komanditní společnosti musí založit minimálně dvě osoby.
 22

 

2.2.8.4 Daňové zatížení 

Při rozhodování o volbě právní formy podnikání je velmi podstatný aspekt 

daňového zatížení na daný subjekt. V současné době podnikatelé platí daně z příjmů 

fyzických a právnických osob, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti a daň 

z přidané hodnoty.  

 

Tabulka 4 Přehled vývoje DPH v České republice 

Platnost Snížená sazba Základní sazba 

01. 01. 1993 - 31. 12. 1994 5% 23% 

01. 01. 1995 - 30. 04. 2004 5% 22% 

01. 05. 2004 - 31. 12. 2007  5% 19% 

01. 01. 2008 - 31. 12. 2009 9% 19% 

01. 01. 2010 - 31. 12. 2011 10% 20% 

01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 14% 20% 

01. 01. 2013 -  15% 21% 

Od 1. 1. 2013 je v České republice základní sazba daně z přidané hodnoty 21% a 

snížená sazba je 15%. Snížená sazba je uplatňována u potravin, léků, knih, časopisů, 

novin, hromadné osobní dopravy, vodného a stočného.  

V porovnání s ostatními státy EU má Česká republika v průměru lehce nižší výši 

základní sazby. 

                                                 
22

 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 64-84. 
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Tabulka 5 Sazby daně z přidané hodnoty členských států EU k lednu 2013 

 
super snížená sazba snížená sazba základní sazba mezisazba 

Belgie  -  6% / 12% 21% 12% 

Bulharsko  -  9% 20% 
 ČR  -  15% 21% 
 Dánsko  -   -  25% 
 Německo  -  7% 19% 
 Estonsko  -  9% 20% 
 Řecko  -  6,5% / 13% 23% 
 Španělsko 4% 10% 21% 
 Francie 2,10% 5,5% / 7% 19,60% 
 Irsko 4,80% 9% / 13,5% 23% 13,50% 

Itálie 4% 4% / 10% 21% 
 Kypr  -  5% / 8% 18% 
 Lotyšsko  -  12% 21% 
 Litva  -  5% / 9% 21% 
 Lucembursko 3% 6% / 12% 15% 12% 

Maďarsko  -  5% / 18% 27% 
 Malta  -  5% / 7% 18% 
 Nizozemsko  -  6% 21% 
 Rakousko  -  10% 20% 12% 

Polsko  -  5% / 8% 23% 
 Portugalsko  -  6% / 13% 23% 13% 

Rumunsko  -  5% / 9% 24% 
 Slovinsko  -  8,50% 20% 
 Slovensko  -  10% 20% 
 Finsko  -  10% / 14% 24% 
 Švédsko  -  6% / 12% 25% 
 UK  -  5% 20% 
 Nejvyšší základní sazba daně z přidané hodnoty je v Maďarsku, tamní základní 

sazba je 27%, avšak vedle základní sazby jsou v Maďarsku i sazby snížené ve výši 5% a 

18%.
23

 

                                                 
23

 Daň z přidané hodnoty v Evropské unii. In: BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export 

[online]. 2013 [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/dan-z-pridane-
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2.3 Postup založení společnosti s ručením omezeným 

Založení společnosti s ručením omezeným se dělí do následujících kroků: 

1. Sepsání zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy ve formě notářského 

zápisu. 

2. Splacení základního kapitálu  

3. Získání živnostenského oprávnění 

4. Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

5. Registrace společnosti na finančním úřadě 

Pokud chce podnikatel začít s podnikáním k určitému dni, je nutné si jednotlivé 

kroky důkladně nastudovat. Při studování může použít informační prameny jako 

živnostenský zákon nebo obchodní zákoník. 

2.3.1 Společenská smlouva 

Stejně jako u jiných obchodních společností je ke vzniku společnosti s ručením 

omezeným potřebná společenská smlouva. Společenská smlouva je zakladatelský 

dokument, který podepisují všichni společníci. Společníkem společnosti s ručením 

omezeným může být fyzická osoba i právnická osoba. Společníci tvoří valnou hromadu, 

respektive nejvyšší orgán společnosti. Sepsána a podepsána společenská smlouva musí 

být ve formě notářského zápisu a podpisy musí být úředně ověřeny. K sepsání 

společenské smlouvy je zapotřebí účast všech společníků z řad fyzických nebo 

právnických osob. 

 Při zakládání společnosti s ručením omezeným jediným společníkem nahrazuje 

podle § 57 odst. 3 obchodního zákoníku společenskou smlouvu zakladatelská listina. 

Obě listiny musí mít písemnou podobu ve formě notářského zápisu.
 24 

 

Dle § 110 obchodního zákoníku společenská smlouva musí obsahovat 

patřičné náležitosti jako: 

o firmu a sídlo, 

o určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby 

nebo jména a bydliště fyzické osoby, 

                                                 
24

 SRPOVÁ, Jitka. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 427 s. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 75. 
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o předmět podnikání (činnosti), 

o výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu 

a lhůty splácení vkladu, 

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

jménem společnosti, 

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

o určení správce vkladu, 

o jiné údaje, které vyžaduje tento zákon. 

2.3.2 Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti je tvořen vklady společníků, výši stanoví společenská 

smlouva. Minimální základní kapitál je 200 tis. Kč, minimální vklad jednoho společníka 

je 20 tis. Kč. Výše vkladu může být pro jednotlivé společníky rozdílná, avšak výše 

vkladu musí být dělitelná na celé tisíce. Souhrn všech vkladů společníků tvoří základní 

kapitál společnosti s ručením omezeným.  

Vklad do společnosti může mít formu peněžitého vkladu nebo nepeněžitého 

vkladu. V případě nepeněžitého vkladu do společnosti, je třeba ocenit nepeněžitý vklad 

soudním znalcem. Nepeněžitým vkladem mohou být nemovitosti, licence či ochranná 

známka. 

Společnost určí správce vkladu a uloží peníze na bankovní účet správce vkladu. 

Správcem vkladu může být banka nebo jeden ze společníků. Jakmile jsou peníze na 

bankovním účtu, tak správce vkladu vydá prohlášení o splacení vkladu. Dnem vzniku 

společnosti s ručením omezeným jsou vklady majetkem společnosti.
25

 

2.3.3 Živnostenské oprávnění 

Pro získání živnostenského oprávnění je potřeba se nejprve ohlásit na 

živnostenském úřadě. V případě splnění všech podmínek provede živnostenský úřad 

zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doporučení ohlášení. 

Podle § 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, oprávnění 

k provozování živnosti mají: 
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o fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem v České 

republice, 

o právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, 

o fyzické osoby bydlící v zahraničí, nepodnikají tam a mají zájem 

provozovat živnost na území České republiky, za podmínek, kdy jim 

v tom nezakazují jiná omezení. Mají k tomuto účelu povolen pobyt na 

území České republiky.  

Oprávnění vzniká dnem ohlášení u ohlašovacích živností a u koncesovaných 

živností vzniká oprávnění dnem udělení koncese. 

Podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, musí žadatel 

splňovat všeobecné podmínky: 

o dosáhnout věku 18 let, 

o být právně způsobilý, 

o být bezúhonný. 

Dále existují i další zvláštní podmínky potřebné pro provozování živnosti jako je 

odborná nebo jiná způsobilost. Způsobilost žadatel prokazuje výučním listem, 

maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, certifikátem a praxí. 

V případě, že podnikatel nesplňuje zvláštní podmínky potřebné k provozování 

živnosti, musí ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba 

ustanovená podnikatelem, která je k němu ve smluvním vztahu. Dohoda o spolupráci 

mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem musí mít písemnou formu s uvedením 

základních údajů jednotlivých účastníků smlouvy, musí být vymezená spolupráce. 

Smlouva zůstává u podnikatele pro případ kontroly. 

Podle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, zákon stanovuje 

tyto překážky: 

o živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek 

byl prohlášen konkurs, 

o živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po dobu 3 

let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že 

majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního 

řízení, 
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o živnost dále nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, a to po 

dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení konkursu proto, že majetek 

dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, 

o fyzická nebo právnická osoba, které byl soudem nebo správním orgánem 

uložen trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v 

oboru nebo příbuzném oboru nemůže po dobu trvání tohoto zákazu tuto 

živnost provozovat, 

o živnost nemůže provozovat podnikatel, kterému bylo zrušeno 

živnostenské oprávnění. 

 

2.3.4 Zápis do obchodního rejstříku 

Evidence všech společností s ručením omezeným je vedena na obchodním 

rejstříku u příslušného rejstříkového soudu. Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do 

kterého se zapisují určité zákonem stanovené údaje. Účelem obchodního rejstříku je 

uchovávat údaje o podnikatelích a umožnit veřejnosti přístup k uchovávaným údajům. 

Každý občan má právo nahlížet do obchodního rejstříku a za poplatek má možnost 

pořizovat kopie a výpisy.  

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává na formuláři na příslušném 

krajském soudě, a to do 90 dnů od založení společnosti.  

Návrh podávají všichni jednatelé společnosti a k návrhu přikládají dokumenty 

jako je: 

o společenská smlouva nebo zakladatelská listina, 

o živnostenské oprávnění, 

o prohlášení správce vkladu o splacení vkladu, 

o výpis z rejstříku trestu jednatele, 

o souhlas majitele nemovitosti, 

o výpis z katastru nemovitostí, 

o čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor. 

Pokud je návrh podán bez chyb, proběhne zápis do obchodního rejstříku do 5 

pracovních dnů od podání návrhu (nezapočítává se den podání). 
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2.3.5 Registrace na finančním úřadě 

Poslední povinnosti podnikatele je registrace na finančním úřadě minimálně 

k dani z příjmu, případně i k dani z přidané hodnoty nebo silniční dani.  

2.4 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán je písemný dokument zpracovaný podnikatelem a poskytuje 

informace ohledně vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují podnikatelskou činnost. 

Podnikatelský plán podrobněji zpracovává prvotní záměr podnikatele. Při 

vypracovávání podnikatelského plánu se podnikatel dozvídá informace o firmě, cílové 

skupině, konkurenci, finanční náročnosti či rentabilitě. Prostřednictvím podnikatelského 

plánu může podnikatel objektivně posoudit reálnost a životaschopnost podnikatelského 

nápadu. Pokud je podnikatelský plán sestavován pro střední či větší podniky, tak je 

nutné zapojit do procesu širší okruh řídících pracovníků podniku.  

2.4.1 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán je využíván k interním i externím účelům. 

K interním účelům slouží podnikatelský plán jako nástroj pro plánování, podklad 

pro rozhodovací proces a nástroj pro kontrolu. Podnikatelský plán bývá obvykle 

sestavován tehdy, když podnikatel stojí před významným rozhodnutím. Vypracovaný 

podnikatelský plán umožňuje podnikateli: 

o v pravou chvíli odhalit možné slabiny a rizika podnikatelského záměru, 

o predikovat vývoj finančních toků, 

o přehledně uspořádat záměr firmy, 

o získat informace a poznatky týkajících se legislativy, politické situace, 

ekonomiky či daňové soustavy. Získané informace jsou výsledkem 

analýzy vnějšího prostředí. 

Podnikatelský plán je využíván i k externím účelům. Externí subjekty zkoumají 

rentabilitu či schopnost firmy realizovat náročnější investiční program. 
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2.4.2 Zásady pro zpracování podnikatelského plánu 

Při zpracování podnikatelského plánu je vhodné respektovat obecné platné 

zásady, a to: 

o srozumitelnost – jednoduché vyjadřování, sestavení tabulek, podložení 

čísly, 

o logičnost – myšlenky a činnosti musí na sebe navazovat a musí být 

podloženy fakty, 

o stručnost – myšlenky a závěry musí být prezentovány stručně, ale ne na 

úkor základních faktů, 

o pravdivost a reálnost, 

o respektování rizika – při zpracování je nutné identifikovat rizika a 

navrhnout řešení v kritických momentech. 

2.4.3 Příprava podnikatelského plánu 

Při vypracovávání podnikatelského plánu je velmi podstatný sběr informací, 

jelikož kvalita rozhodnutí je přímo úměrná ke kvalitě a množství získaných informací. 

Problémy se sběrem kvalitních informací mají především malé a začínající firmy, neboť 

zavedené firmy mají zmapovaný celý trh poměrně dobře a mají dostatek informací 

z minulosti o zákaznících, konkurenci i dodavatelích. 

Rozsah podnikatelského plánu závisí především na skutečnostech jako:  

o velikost firmy, 

o charakter produktu, 

o cílový trh, 

o velikost trhu, 

o konkurence, 

o potencionální růst, 

o interní nebo externí účely. 
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2.4.4 Struktura podnikatelského plánu 

Na trhu působí velká řada firem, které se liší velikostí, právní formou, způsobem 

řízení, a proto neexistuje pevná struktura podnikatelského plánu. Struktura a obsah 

podnikatelského plánu závisí na tom, pro koho je podnikatelský plán určen. 

Možná struktura podnikatelského plánu: 

o titulní strana, 

o obsah, 

o shrnutí, 

o všeobecný popis firmy, 

o klíčové osobnosti, 

o produkty, 

o potencionální trhy, 

o okolí firmy a konkurence, 

o prodej, 

o výroba, 

o finanční plán, 

o příloha. 

2.4.4.1 Titulní strana 

Na titulní stranu se uvádí obchodní jméno firmy, logo, datum vyhotovení, adresa 

firmy a kontakt na osobu, která odpovídá za sestavení podnikatelského plánu 

2.4.4.2 Obsah 

Funkcí obsahu je usnadnit čtenáři vyhledávání určité informace v podnikatelském 

plánu. 
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2.4.4.3 Shrnutí 

V shrnutí je stručně prezentován celý podnikatelský plán. Úkolem je po přečtení 

shrnutí ve čtenáři vzbudit zvědavost a zájem o další čtení. Záměrem shrnutí je podat 

obraz o cílech podniku, cestách k jejich dosažení a míře zhodnocení. 

2.4.4.4 Všeobecný popis firmy 

U existujících firem se uvádí informace o dosavadní existenci firmy. Uvádí se 

datum založená, sídlo firmy, majitelé či motivace k založení. 

Při zakládání firmy se uvádí právní forma, volba místa podnikání, popis podniku a 

jeho organizační struktury. 

2.4.4.5 Klíčové osobnosti 

V tomto bodě se uvádí důležité osoby ve firmě. Uvádí se informace o dosaženém 

vzdělání a někdy i úplné životopisy, které jsou zařazené do příloh. Rovněž se v tomto 

bodě uvádí organizační struktura podniku.  

2.4.4.6 Produkty 

V tomto bodě jsou popisovány produkty a služby, které firma poskytuje nebo 

plánuje poskytovat. Popis začíná produktem nebo službou, která bude zajišťovat 

největší část obratu. Uvádí se charakteristika daného produktu, z čeho je vyroben, 

k čemu slouží a jaké má výhody v porovnání s konkurencí, avšak není nutné uvádět 

podrobné technologické specifikace.  

Pro přehlednost porovnání s konkurencí je vhodné sestavit matici, ve které jsou 

porovnávány vlastní produkty s produkty konkurence. 

2.4.4.7 Potencionální trhy 

V podnikatelském plánu se uvádí informace co je celkovým trhem a na který 

cílový trh se chce společnost zaměřit. V této kapitole se uvádí skupiny zákazníků, které: 
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o mají z výrobku nebo služby užitek, 

o mají k výrobku nebo službě snadný přístup, 

o jsou ochotni za produkt nebo službu zaplatit.  

2.4.4.8 Okolí firmy a konkurence 

Každou firmu na trhu ovlivňuje okolní prostředí jak pozitivně tak negativně, a 

právě proto by každá firma měla klást velký důraz na analýzu vnějšího prostředí. Okolní 

prostředí přináší pro firmu možné příležitosti, ale také ohrožení. 

Všeobecné okolí nemůže firma ovlivnit. Jedná se zejména o ekonomické a 

technologické činitele, přírodní faktory, politickou situaci a legislativní podmínky. 

Téměř každá firma má na trhu konkurenty, a proto je nutné prozkoumat jejich 

silné a slabé stránky. Při analýze je nutné zjistit, kdo prodává srovnatelné produkty 

v současnosti a kdo hodlá prodávat srovnatelné produkty v budoucnu. 

2.4.4.9 Prodej 

V této části podnikatelského plánu se analyzují činnosti související s prodejem. 

Jedná se o analýzu trhu, plánování obratu, prodeje, distribuci produktu i opatření 

podporující prodej, jako je reklama nebo účast na veletrhu.  

2.4.4.10 Výroba 

Tato část je věnována popisu výrobních postupů a vyzdvižení konkurenčních 

výhod souvisejících s výrobou. Zmiňují se zde i vztahy s dodavateli. 

2.4.4.11 Finanční plán 

 Finanční plán transformuje předchozí části podnikatelského plánu do číselné 

podoby. Konkretizuje cíle podniku a cesty k jejich dosažení. Poskytuje informace o 

reálnosti a rentabilitě podnikatelského záměru. Výstupem finančního plánu je: 

o výkaz zisku a ztráty, 

o rozvaha, 
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o výkaz peněžních toků. 

Pro poskytnutí informací o výnosnosti podnikatelského záměru slouží poměrové 

finanční ukazatele, patří mezi ně: 

o ukazatele rentability, 

o ukazatele likvidity, 

o ukazatele aktivity, 

o ukazatele zadluženosti. 

Dále se doporučuje vypočítat bod zvratu, to je zjistit množství produkce, při které 

se budou celkové náklady rovnat celkovým tržbám. 

U investičních projektů je nutnost provést hodnocení efektivnosti investic 

prostřednictvím doby úhrady, čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta. 

2.4.4.12 Příloha 

V příloze k podnikatelskému plánu je možné přiložit dokumenty jako například: 

o výpisy z obchodního rejstříku, 

o životopisy klíčových osobností, 

o fotografie nebo výkresy produktů, 

o výsledky průzkumů trhu, 

o výkaz zisku a ztráty, 

o rozvaha, 

o výkaz peněžních toků, 

o reference, 

o cerfitikáty.
26
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3. Charakteristika zakládané fiktivní společnosti 

3.1 Základní popis 

Společnost byla založena dvěma studenty ve věku 21 a 22 let. Prvním z nich je 

Thanh Chau a je studentem 3. ročníku ekonomické fakulty vysoké školy báňské 

v Ostravě. Další spoluzakladatel je Lukáš Dořičák a je studentem 2. ročníku právnické 

fakulty univerzity Palackého v Olomouci. 

Před založením společnosti se spoluzakladatelé rozhodli věnovat čas na 

nastudování informací a právních předpisů týkajících se založení společnosti. Hlavním 

právním pramenem byl živnostenský zákon a obchodní zákoník. Při studování 

živnostenského zákona spoluzakladatelé zjistili podmínky nutné pro získání 

živnostenského oprávnění. Rovněž zjistili, že dle živnostenského zákona je předmětem 

jejich podnikání realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, což je živnost volná. 

Při volbě právní formy podnikání se zakladatelé rozhodli pro společnost s ručením 

omezeným, výhoda spočívala hlavně v omezeném ručení společníků, respektive 

společníci ručí za závazky pouze do výše svých nesplacených vkladů. 

Název zakládané fiktivní společnosti s ručením omezeným je Ch&D Investment 

s.r.o. Základní kapitál společnosti Ch&D Investment s.r.o. je 21.700.000,- Kč, kapitál je 

tvořen peněžitým vkladem a nepeněžitým vkladem v podobě vkladu nemovitosti. Aby 

mohla být nemovitost vložena do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, 

musí hodnotu nemovitosti posudkem ocenit znalec.
27

 Vkládaná nemovitost do majetku 

firmy je výsledkem jednoho z mnoha požadavků bankovní instituce pro schválení 

bankovního úvěru. Před vznikem společnosti se zakladatelé rozhodli, že správcem 

vkladu bude Lukáš Dořičák. 

Nemovitost je situována na ulici Velká 21/64 v centru Ostravy. Jedná se o 

centrální historickou zástavbu v pěší zóně centra města. Zástavba slouží k podnikání, 

obchodu a částečně i k bydlení. Parkování v místě je umožněno v rámci abonentního 

rezidenčního systému nebo na placených parkovištích. 
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Společnost Ch&D Investment s.r.o. má pouze jednoho jednatele, a tím je Thanh 

Chau, který si je vědom zákonných povinností jako je svolávat valnou hromadu, 

podávat návrhy na zápis do obchodního rejstříku nebo vést účetnictví. 

 Společnost byla založena za účelem realizace projektu, jehož předmětem je 

rekonstrukce komerčního objektu v centru Ostravy, včetně následného pronájmu. 

Součástí projektu byl převod nemovitosti do majetku společnosti, vyhledávání 

vhodného způsobu financování a výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

3.2 Uzavření společenské smlouvy 

Dne 4. března 2013 se konala ustavující valná hromada a zúčastnili se ji oba 

zakladatelé a také notář. Cílem valné hromady bylo sepsání společenské smlouvy. 

Společenskou smlouvu uzavřeli dva společníci Thanh Chau a Lukáš Dořičák (Příloha 1) 

a dohodli se na názvu společnosti „Ch&D Investment s.r.o.“. Jednatelem společnosti je 

Thanh Chau (Příloha 2), správcem vkladu je Lukáš Dořičák. 

Dne 11. března 2013 byl splacen základní kapitál v plné výši a téhož dne Lukáš 

Dořičák jako správce vkladu vydal písemně prohlášení o splacení vkladu (Příloha 3). 

3.3 Ohlášení živnosti a umístění sídla společnosti 

Pro založení živnosti je nutné správně vyplnit jednotný registrační formulář pro 

právnické osoby. Formulář i s přílohami je možno stáhnout na oficinálních webových 

stránkách ministerstva průmyslu a obchodu. 

Řádně vyplněný formulář s přílohami byl podán dne 5. března 2013 na 

Živnostenském úřadě v Ostravě.  

3.4 Zápis do obchodního rejstříku 

Dalším krokem spojeným se zakládáním společnosti je podání návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku.  Předtisk návrhu je možno shlédnout a stáhnout na webových 

stránkách českého soudnictví. V případě Ch&D Investment s.r.o. jednatelé podali návrh 

dne 19. března 2013 na Krajském soudě v Ostravě. Jednatelé na Krajském soudě 

v Ostravě přiložili tyto dokumenty: 
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o návrh na zápis do obchodního rejstříku, 

o společenská smlouva (Příloha 1), 

o kopie živnostenského oprávnění, 

o výpis z katastru nemovitosti, 

o souhlas majitele nemovitosti, 

o čestné prohlášení jednatele a podpisový vzor (Příloha 2), 

o prohlášení správce vkladu (Příloha 3), 

o výpis z rejstříku trestů jednatele, 

2. dubna 2013 bylo obdrženo rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku a společnosti bylo přiděleno identifikační číslo. Po přidělení identifikačního 

čísla je nutné vyplnit změnový list, uvést na změnovém listu identifikační číslo a předat 

na centrálním registračním místě.  

3.5 Přihláška k daňové registraci 

Po úspěšném zapsání společnosti do obchodního rejstříku je posledním krokem 

registrace na finančním úřadě. Dne 25. dubna 2013 podala společnost Ch&D 

Investment s.r.o. přihlášku k daňové registraci finančnímu úřadu v Ostravě. 

3.6 Shrnutí postupu založení společnosti Ch&D Investment s.r.o. 

Dne 4. března 2013 se konala ustavující valná hromada, na které byla sepsána a 

podepsána společenská smlouva ve formě notářského zápisu. 

O jeden den později dne 5. března 2013 bylo na Živnostenském úřadě v Ostravě 

podáno ohlášení živnosti. Výpis z živnostenského rejstříku byl vystaven dne 8. března 

2013.  

Dne 19. března 2013 byl podán návrh na zápis do obchodního rejstříku. 

2. dubna 2013 bylo obdrženo rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního 

rejstříku. Od tohoto data běží doba 15 dnů pro nabytí právní moci.  

Společnost Ch&D Investment s.r.o. vznikla dne 17. dubna 2013 a od toho dne 

mohla společnost podnikat. 

Dne 20. dubna 2013 byl vyplněn změnový list, na kterém byla uvedena změna 

identifikačního čísla.  
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Dne 25. dubna 2013 byla podána přihláška pro registraci právnické osoby na 

finančním úřadě v Ostravě a 9. května 2013 bylo osvědčení o registraci doručeno.  
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4. Podnikatelský plán jako podmínka zahájení činnosti 

4.1 Shrnutí: 

Nově zakládána společnost Ch&D Investment s.r.o. bude působit v realitním 

sektoru, kde bude spravovat obchodní dům Úderník na ulici Velká 64/21 v centru 

Ostravy. Podnikatelé se rozhodli podnikat prostřednictvím společnosti s ručením 

omezeným z titulu lepší komunikace při vyjednávání o úvěru s bankovní institucí. 

Společnost bude svým budoucím nájemníkům nabízet bytové i komerční prostory.  

Krátkodobým cílem společnosti Ch&D Investment s.r.o. je zrekonstruovat bytové 

prostory a následně pronajmout, a také zrekonstruovat 1. podzemní podlaží a vybudovat 

fitness centrum. V dlouhodobém horizontu je cílem vytvořit projekt, jehož předmětem 

bude rekonstrukce části budovy sloužící ke komerčnímu využití a posléze nabídnout do 

pronájmu komerční prostory v 1. a 2. nadzemním podlaží. 

Obsahem podnikatelského plánu je popis podnikatelského záměru, analýza okolí 

společnosti a kvantifikace informací do finančního plánu. Součástí podnikatelského 

plánu je i rozvaha, výkaz zisku a ztrát nebo výkaz cash-flow. Na základě informací 

zjištěných v podnikatelském plánu se podnikatel rozhoduje, zda má projekt přijmout či 

nikoli.  

Podnikatelský plán slouží nejen podnikateli, který využívá informace k 

racionálnímu rozhodnutí při výběru projektu, ale také bankovní instituci u které je 

žádána bankovní výpomoc v podobě úvěru. 

Konkurenční výhodou společnosti je lukrativní místo obchodního domu, který se 

nachází v historické zástavbě v pěší zóně centra města vedle Masarykova náměstí. Další 

výhodou obchodního domu je, že má dva vstupy, jak z ulice Velké, tak z ulice 

Pivovarské. 

Marketingová koncepce týkající se bytových jednotek bude vedena levně, ale 

zároveň efektivně. Na marketing se společnost zaměří již během rekonstrukce bytových 

prostor, kdy vyvěsí bannery prostřednictvím společnosti narwall.cz na billboardech po 

Ostravsku a hlavní banner vyvěsí na štít obchodního domu Úderník s nabídkou na 

pronájem bytových prostor. 
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Počáteční výdaje budou vysoké, protože jen rekonstrukce bytových prostor se 

pohybuje v řádu několika miliónů korun českých. Financování rekonstrukce bytových 

prostor bude probíhat prostřednictvím bankovního úvěru a z části z vlastních zdrojů. 

Před samotnou rekonstrukcí bude společnost nucena vynaložit peněžní prostředky na 

zpracování projektové dokumentace nebo na vypracování znaleckého posudku o ceně 

nemovitosti před vkladem do majetku společnosti. 

Společnost bude řízena dvěma společníky, základní kapitál nově vzniklé 

společnosti bude na začátku 21 700 000,- Kč, základní kapitál bude tvořen peněžním 

vkladem a nepeněžním vkladem. Nepeněžní vklad je představován v podobě vkladu 

nemovitosti z osobního vlastnictví do vlastnictví společnosti s ručením omezeným. 

Nemovitost do převodu byla v osobním vlastnictví jednoho ze zakladatelů společnosti 

Ch&D Investment s.r.o.  

4.2 Popis podnikatelského záměru 

Realizace projektu týkající se opravy a následného pronájmu obchodního domu 

Úderník přináší pro společnost naplnění podnikatelské příležitosti. Objekt je situován 

v historické zástavbě v pěší zóně centra města na ulici Velká 64/21. Původní stavba 

domu ze strany ul. Velká byla postavena již v roce 1911, další část domu ze strany ul. 

Pivovarské byla postavena v roce 1933. V roce 1960 byly stavby propojeny do jednoho 

objektu a následně byla provedena nástavba 5. a 6. nadzemního podlaží, kdy stavba 

nabyla současného vzhledu.  

Mezera na realitním trhu je představována v podobě převisu poptávky nad 

nabídkou po nadstandardně vybavených bytech v centru Ostravy.  

Hlavní konkurenční výhoda pro společnost je nabídka nadstandardních bytů do 

pronájmu. Další aspekty posilující poptávku po bytech na ulici Velká 64/21 je dobrá 

dopravní dostupnost, kde v blízkosti objektu jsou situovány zastávky městské hromadné 

dopravy a v neposlední řadě i další bonusové služby poskytovány budoucím 

nájemníkům v podobě bezplatného vysokorychlostního internetu a bezplatného přístupu 

do abonentního rezidenčního systému. Výhodou obchodního domu je, že nabízí vstupy 

do komerčních prostor ze dvou protilehlých ulic, a to z ulice Velké a ulice Pivovarské.  
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 V současnosti jsou na realitním trhu nabízeny nadstandardně vybavené byty 

převážně k prodeji, kde se jejich cena pohybuje kolem 35 tis. Kč za metr čtvereční. Při 

tak vysoké ceně je důležité se zamyslet, zdali není racionálnější nákup novostavby na 

periferii Ostravy. Tržní cena nájemného v Moravské Ostravě, kde je obchodní dům 

situován částech se pohybuje od 100,- kč/m
2
. 

Nově vzniklá společnost Ch&D Investment společnost s ručením omezeným bude 

muset již ihned po vzniku konat mnoho administrativních úkonů, např. požádat soud o 

přidělení soudního znalce, z důvodu převodu obchodního domu do aktiv společnosti, 

vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby, týkající se rekonstrukce bytových 

jednotek v 3. – 6. NP nebo vyjednat s bankovními institucemi co nejlepší podmínky pro 

poskytnutí úvěru. Hlavní činností společnosti je spravovat celý obchodní dům, 

respektive komerční prostor v 1. podzemním podlaží, 1. a 2. nadzemním podlaží a 12 

nájemních bytů v 3. – 6. nadzemním podlaží. V současnosti 1. podzemní podlaží slouží 

jako sklad, 1. a 2. nadzemní podlaží mají v pronájmu obchodníci s levným zbožím a 

bytové jednotky jsou nevyužité.  

4.3 Právní forma podnikání 

Podnikatelé se rozhodovali při volbě právní formě podnikání mezi sdružením 

fyzických osob a společností s ručením omezeným. Výhodou sdružení fyzických osob 

je jednoduchost při vzniku, jednoduché vystoupení člena a úspora administrativních 

nákladů. Naopak nevýhodou jsou problematické vztahy u vkladů a společně nabytého 

majetku.
28

 

Ve finále se podnikatelé rozhodli pro podnikání prostřednictvím společnosti 

s ručením omezeným, výhody spočívali v možnosti vložit i nepeněžitý vklad a hlavně 

omezené ručení společníků. Další podstatnou výhodou společnosti s ručením 

omezeným byla snadnější komunikace s bankovní institucí při vyjednávání úvěru na 

rekonstrukci nemovitosti.  

 

                                                 
28

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy: teoretické poznatky, 

příklady a zkušenosti českých podnikatelů. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-4520-6, s. 18. 
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Další výhody společnosti s ručením omezeným: 

- Zákaz konkurence pro jednatele 

- Vklad do společnosti může být splacen ve lhůtě do pěti let (před podáním 

návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno 30% každého 

vkladu, v úhrnné výši všech vkladů alespoň 100 tis. kč). Je li společník pouze 

jeden, musí být celý základní kapitál před zápisem do obchodního rejstříku. 

- Lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí radu 

- Vyplácené podíly na zisku společníkům společnosti s ručením omezeným – 

fyzickým osobám nepodléhají pojistnému sociálnímu pojištění, ale jsou 

zdaňovány srážkovou daní.  

Nevýhody: 

- Nutný základní kapitál 

- Vyšší administrativní náklady (svolávání valné hromady, zápisy z valné 

hromady) 
29

 

4.4 Cíle společnosti 

4.4.1 Krátkodobé cíle 

V krátkodobém horizontu do jednoho roku by chtěla Ch&D Investment s.r.o. 

vybrat nejvhodnější způsob financování pro rekonstrukci, zrekonstruovat a vybavit 

nadstandardním vybavením 12 bytových jednotek v 3. – 6. nadzemní podlaží, vyjednat 

přístup do rezidenčního abonentního systému a zajistit optimální technologii zajišťující 

vysokorychlostní připojení k internetu pro všechny budoucí nájemníky bytových 

jednotek. 

O rok později je v zájmu Ch&D Investment zrekonstruovat 1. podzemní podlaží a 

vybudovat zde nadstandardní fitness centrum se zařízením od výrobce Hammer 

Strength a Life Fitness. Dále chce společnost vybudovat k fitness centru i aerobní sál, 

který bude vybaven BOSU nářadím, karimatkami, boxovacími pytli či spinningovými 

koly. 

                                                 
29

 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy: teoretické poznatky, příklady a 

zkušenosti českých podnikatelů. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 332 s. Expert (Grada). ISBN 

978-80-247-4520-6, s. 75. 
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4.4.2 Dlouhodobé cíle 

V dlouhodobém horizontu do deseti let, chce společnost realizovat projekt, jehož 

součástí je oprava komerčního prostoru v 1. - 2. nadzemním podlaží. Vize společnosti je 

taková, aby nadstandardně vybavené byty korespondovaly i s nadstandardním 

provozem v komerčních prostorech objektu. Dlouhodobým cílem je tedy maximalizace 

tržní hodnoty budovy, respektive společnosti. 

4.5 Analýza konkurence – Fitness centra 

V centru Ostravy se nachází 3 konkurenční fitness centra: 

- BUDUFitClub 

- BodyLand 

- Twister Fitness Club 

V okolí centra Ostravy se nachází i další fitness centra jako jsou TopFitness nebo Pure 

Jatomi Fitness, avšak u těchto fitness center nebude prováděná analýza konkurence. 

TopFitness a Pure Jatomi Fitness nebudou analyzovány, protože jejich koncept je 

založen na klubovém členství, kdy návštěvník podepíše s fitness centrem členskou 

smlouvu.  

4.5.1 BUDUFitClub  

BUDUFitClub se nachází na ulici Slezská v Ostravě-Hrabůvce. Fitness centrum je 

součástí areálu Vítkovické střední průmyslové školy, je dostatečně prostorné a 

vybavené moderními stroji. Jednorázový vstup stojí 120,-Kč. 

Mezi hlavní výhody BUDUFitClubu patří tým vyškolených trenérů, bezplatné 

parkoviště pro návštěvníky a možnost zapůjčení závěsného posilovacího systému TRX. 

Nevýhoda je dlouhá vzdálenost od centra Ostravy a úzká škála jednoručních činek. 
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Obrázek 1 – BUDUFitClub, Vlastní tvorba 

4.5.2 BodyLand 

BodyLand je jedno z nejstarších fitness center v okolí Ostravy, je provozováno 

bývalou kulturistkou Lenkou Tylovou a nachází se na ulici Suchardova v Moravské 

Ostravě. Posilovna je vybavená staršími stroji Grünsport a jednorázový vstup stojí 85,-

Kč. 

Výhodami BodyLandu je široká škála jednorukých činek, plocha o rozloze 500m2 

,profesionální tým, krátká vzdálenost od centra a levný jednorázový vstup. 

Nevýhodou je zastaralé vybavení posilovny, sprch a sociálních zařízení. 
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Obrázek 2 – BodyLand, Vlastní tvorba 

4.5.3 Twister Fitness Club 

Twister Fitness Club se nachází na ulici Ahepjukova v blízkosti nákupního centra 

Futurum. Jednorázový vstup stojí 99,-Kč. Posilovna je vybavená standardními 

posilovacími stroji a škála jednorukých činek je dostatečná. 

Mezi výhody patří bezplatný osobní trenér mezi 16:00 – 20:00 od pondělí do 

čtvrtku, plocha o rozloze 600m2 a oddělená cardio zóna. 

Nevýhodou je velká vzdálenost mezi posilovnou a fitness barem. 
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Obrázek 3 – Twister fitness club, Vlastní tvorba 

4.6 Analýza zákazníků 

4.6.1 Zákazníci komerční plochy – Fitness centrum (1. PP) 

Spektrum zákazníků komerční plochy tvoří všichni lidi, kteří se vyskytují 

v blízkosti centra Ostravy, respektive Masarykova náměstí. Vyskytujícími osobami 

můžou být občané Ostravy, studenti navštěvující jednu z ostravských škol a občané 

z jiných obcí dojíždějící do Ostravy za prací. 

Cílem společnosti je se zaměřit na zákazníky, kteří budou opakovaně navštěvovat 

fitness centrum. 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz má 38 227 obyvatel, Vysokou školu 

Báňskou ekonomickou fakultu navštěvuje zhruba 6 000 studentů, Ostravskou univerzitu 

v Ostravě navštěvuje kolem 10 000 studentů, z toho titulu jde snadno vydedukovat, že 

trh je dostatečně velký s možným potenciálním růstem. Růst bude v budoucnu ovlivněn 

mnoha makroekonomickými činiteli, jako je inflace, zaměstnanost, hrubý domácí 

produkt či měnový kurz. 
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4.6.2 Zákazníci bytových jednotek  

Zákazníci poptávající se po bytových jednotkách jsou převážně občané Ostravy. 

Počet obyvatel statutárního města Ostravy k 1.1. 2012 je 299 622. 

4.7 PEST  analýza 

PEST analýza je analýza vnějšího prostředí, respektive analýza politického, 

ekonomického, sociálního a technologického prostředí.  

Podstatou PEST analýzy je pochopit obraz o okolí organizace, analyzovat a 

předvídat vlivy v určitých oblastech a určit typ prostředí, zda převažují příležitosti nebo 

hrozby.
30

 

Politické faktory 

Společnost Ch&D Investment, s.r.o. podléhá zákonům, vyhláškám, nařízením 

vlády a jiným právním normám, kterými se musí řídit a respektovat je. Jde například o: 

 Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č.586/1992 Sb. o daních příjmů a ve znění pozdějších předpisů – 

stanovuje subjektu, jak velkou část zisku a jakým způsobem má odvést do 

státního rozpočtu. 

 Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 338/1992 Sb. o dani nemovitosti a ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ve znění pozdějších předpisů – tento 

zákon stanovuje firmě rozsah a způsob vedení účetnictví  

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory ovlivňující vnější okolí firmy patří hrubý domácí 

produkt, míra inflace a vývoje mezd. Tyto faktory společnost musí neustále analyzovat, 

protože makroekonomické změny přinášejí společnostem příležitosti i hrozby.  

Vývoj reálného hrubého domácího produktu má klesající trend, jelikož růst 

hrubého domácího produktu v roce 2010 byl 2,2%, v roce 2011 1,7% a v roce 2012 -

1,2%.
31

 

                                                 
30

 PEST Analysis. In: PEST Analysis [online]. 2010 [cit. 2013-04-27]. Dostupné z: 

http://www.quickmba.com/strategy/pest/ 
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Míra inflace neboli kupní síla je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen. Představuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 

12 posledních měsíců proti průměru dvanácti předchozích měsíců. 

V roce 2010 dosáhla inflace 1,5%, v roce 2011 byl mírný růst na 1,9% a v roce 

2012 vzrostla inflace na 3,3%. Z dat jde vydedukovat, že míra inflace má rostoucí trend, 

což znamená v praxi růst cen a snižování kupní síly peněz. 
32

 

 

Tabulka 6 Vývoj mezd v ČR, vlastní zpracování 

Vývoje mezd  2010 2011 2012 

Průměrná 

hrubá měsíční mzda 

23864,-Kč 24436,-Kč 27 170,-Kč 

Ve sledovaném období průměrná mzda vzrostla zhruba o 3 500,-Kč.
33

 

Sociální faktory  

V sociálních faktorech se posuzuje demografický trend populace, hustota osídlení, 

úroveň vzdělání či životní úroveň. 

Demografický trend populace je mírně rostoucí, Česká republika má 10 516 125 

obyvatel.
34

 

Technologické faktory 

Technologie má v dnešní době velmi podstatný vliv na působení firmy, a proto je 

nezbytné nejen sledovat, ale i využívat nových technologií v rámci posílení 

konkurenčního postavení společnosti na trhu.
35
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 HDP 2013, vývoj hdp v ČR. In: Kurzy měn, akcie, komodity, online zpravodajství [online]. 2013 [cit. 

2013-04-27]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/ 
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Firmy ovlivňují faktory jako je internet, telekomunikační síť, vynálezy či nové 

softwarové moduly. 

Prostřednictvím internetu na svých oficiálních webových stránkách Ch&D 

Investment, s.r.o. představuje svým potenciálním zákazníkům celé portfolio nabízených 

služeb. Společnost používá internet i k interním účelům, například k posílání emailů 

svým zaměstnancům nebo ke komunikaci se svými odběrateli.  

Telekomunikační síť je v České republice nejrozšířenější formou komunikace, a 

z toho titulu mobilní operátoři své sítě neustále vylepšují. V poslední době operátoři 

nabízí tarify pro neomezené volání za přijatelné ceny, což je dobrá zpráva nejen pro 

korporace. 

4.8 Porterova analýza pěti sil 

Porterův model pěti sil patří mezi základní nástroje pro analýzu konkurenčního 

prostředí firmy a jejího strategického řízení. 

Model byl v minulosti vytvořen v reakci na SWOT analýzu, kterou Porter 

považoval za nepřesnou a příliš obecnou.  Porterovi se však nepodařilo zcela nahradit 

SWOT analýzu a v dnešní době se používá jak SWOT tak Porterova analýza. 

Podle Portera závisí úroveň konkurence v odvětví na pěti základních 

konkurenčních silách a to na vlivu odběratelů, vlivu dodavatelů, soupeření mezi 

existujícími firmami, hrozbě nově vstupujících firem a na hrozbě substitučních výrobků 

nebo služeb. Analyzováním těchto pěti sil je možno určit potenciál zisku v odvětví.
36

 

4.8.1 Ohrožení podniku vstupem nových firem do odvětví 

Vzhledem k tomu, že je v poslední době velký zájem o zdravý životní styl, tak je 

velká šance, že se na trhu objeví nový konkurent v oblasti fitness center. Nejen, že 

fitness centra jsou postupem času více a více populárnější, ale novým potencionálním 

konkurentům nahrává i situace na Ostravsku, kdy je převis poptávky nad nabídkou po 

                                                 
36
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nadstandardních fitness centrech na bázi jednorázového vstupu. Bariérou pro vstup 

nových firem do odvětví fitness center jsou vysoké počáteční náklady na zřízení 

nadstandardního fitness centra. 

Co se týče nadstandardních bytů do pronájmu v centru Ostravy, tak zde se 

nepředpokládá vstup nových konkurentů, neboť pro nově vstupující firmy by vstup 

znamenal značné náklady na přestavbu stávající koncepce nebo na výstavbu zcela 

nového bytového domu. 

4.8.2 Tlak ze strany substitutů 

Substituty pro fitness centrum společnosti Ch&D Investment s.r.o. můžou být 

různá alternativní cvičení, jako jsou například: 

o zumba, 

o rope skipping neboli skákání přes švihadlo, 

o pilates, 

o yoga, 

o workout, což je cvičení s vlastním tělem, 

o trampomlínky, 

o cardio box, 

o cvičení s kettlebellem, 

o power plate, což je cvičení na vibračním zařízení. 

Substitutem pro nadstandardní byty do pronájmu v centru Ostravy mohou být 

byty ve standardním vybavení v centru nebo nadstandardní byty na periferii Ostravy. 

4.8.3 Vliv odběratelů 

Vliv odběratelů, respektive vliv koncových zákazníků je individuální, jelikož 

každý odběratel se liší svými potřebami a požadovanou kvalitou. 

U fitness center se potřeby velmi podstatně liší, zákazníci mohou požadovat 

odlišnou škálu jednoručních činek, odlišné technologie zařízení či odlišné výrobce 

sportovní výživy.  

Taky u nadstandardních bytů se potřeby a požadavky liší. Preference se mohou 

lišit například u metráže jednotlivých pokojů nebo barvy interiérů.  
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4.8.4 Vliv dodavatelů 

Dodavateli pro fitness centra jsou především: 

o výrobci sportovních zařízení a strojů, 

o výrobci doplňků výživy, 

o trenérské školy akreditované ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. 

Tito dodavatelé mají velký vliv na chod fitness centra, neboť základ každé 

posilovny jsou kvalitní stroje, dobře vybavený bar a profesionální tým trenérů.  

U nadstandardních bytů do pronájmu je vliv takřka nulový.  

4.8.5 Soupeření mezi existujícími firmami 

Jelikož je na poli fitness center i nadstandardních bytů převis poptávky nad 

nabídkou, tak firmy spolu nijak extrémně nesoupeří. Soupeření je dlouhodobě 

konstantní. 

4.8.6 Shrnutí Porterovy analýzy pěti sil 

Na začátku byla ve zkratce představena Porterova analýza pěti sil, a poté se 

analýza praktikovala na trh fitness center a nadstandardních bytů. Výsledkem analýzy 

je, že podniky na trhu jsou ve stavu čekání a sledují, co se vyskytne do budoucna. 

Podniky jsou si vědomi převisu poptávky nad nabídkou, a tak počítají zejména u trhu 

fitness center s možným vstupem nového konkurenta na trh.   

4.9 SWOT Analýza 

4.9.1 Interní analýza 

Silné stránky (Strengths): 

- lukrativní poloha komerčního objektu v centru města, 

- nadstandardní výbava bytových jednotek a originální provedení jednotlivých 

místností, 

- luxusně zařízené fitness centrum od Hammer Strengths a Life Fitness, 

- včasná a propracovaná marketingová propagace, 
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- široká škála jednoručních činek, 

- vysoce kvalifikovaný tým trenérů, 

- široká škála nabízených produktů sportovní výživy, od výrobců z Evropy až 

po výrovce z USA, 

- ucelená koncepce celého obchodního domu. 

 

Slabé stránky (Weaknesses) 

- Slabou stránkou je, že podnik je úplně nový, a tudíž nemá historii a tradici. 

- Další slabou stránkou je minimální zkušenost s provozováním fitness centra. 

- Poslední slabou stránkou jsou vysoké počáteční náklady na zřízení fitness 

centra i výstavbu bytových jednotek. Celková investice se pohybuje v řádu 

několika desítek miliónů korun českých. 

4.9.2 Externí analýza 

Příležitosti (Opportunities) 

- Velký potenciál růst na trhu fitness center a nadstandardních bytů. 

- Žádné fitness centrum s vybavením od společnosti Hammer Strengths. 

 

Hrozby (Threats) 

- Vstup nových subjektů s podobnou nebo identickou koncepcí 

- Nepříznivý ekonomický vývoj 

- Ohrožení likvidity podniku při splácení úvěru bankovní instituci 

- Neefektivní marketingová propagace 

- Nezájem o fitness centrum nebo o nadstandardní byty 

4.9.3 Shrnutí SWOT analýzy 

Pro společnost bude významné se zaměřit na silné stránky a příležitosti, které mají 

pozitivní vliv na celkovou koncepci společnosti, proto společnost musí s budoucími 

zákazníky neustále aktivně komunikovat a prostřednictvím feedbacku vyhledávat a 

realizovat nové příležitosti.  

Zároveň by podnikatelé neměli zapomenout na slabé stránky a potenciální hrozby 

a aktivně se s těmito aspekty vypořádávat nebo minimálně eliminovat dopady těchto 
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negativních aspektů. Přehlížení slabých stránek a hrozeb může pro společnost znamenat 

i bankrot, proto je pro podnikatelé eminentní, aby tuto oblast nezanedbávali. 

4.10 Marketing a prodej 

4.10.1 Marketingová koncepce bytových jednotek 

Cílem marketingové koncepce je zaplnit všechny bytové jednotky za tržní cenu 

nájemného na metr čtvereční. Marketing jakožto nástroj pro získání přízně 

nedostatečného množství zákazníků bude startovat již zhruba 4 měsíce před samotnou 

kolaudací, z důvodu včasné informovanosti veřejnosti o nabídce bytů. 

 Propagace bytových jednotek bude vedena levně, ale zároveň efektivně. Na 

reklamu bude využit i štít obchodního domu Úderník, na který bude vyvěšen banner o 

velikosti 11m x 14,4m. Další bannery se plánují vyvěsit na billboardy v Ostravě 

prostřednictvím společnosti narwall.cz, která se specializuje na pronájem reklamních 

ploch na Ostravsku. Nedílnou součástí marketingové koncepce bude i reklama na 

webových portálech zaměřující se na realitní trh. Informace o nabídce bytových 

jednotek budou zveřejněny i na oficiální webové prezentaci obchodního domu Úderník, 

včetně vizualizace jednotlivých bytů. 

 

Obrázek 4  Štít obchodního domu Úderník, vlastní zpracování 
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4.10.2 Marketingová koncepce fitness centra  

Účelem marketingové koncepce fitness centra je získat maximum stálých 

zákazníků. Marketingová kampaň bude realizována 2 měsíce před otevřením fitness 

centra a zaměří se na PR články na webových serverech jako je ronnie.cz, stánky na 

veletrzích s fitness tématikou nebo fitness závodech. Do budoucna je v plánu i bližší 

spolupráce se svazem kulturistiky a fitness České republiky, spolupráce by spočívala 

v pořádání kurzů, seminářů a srazů v prostorách fitness centra. 

Podrobné informace včetně vizualizací fitness centra budou zveřejněny na 

oficiálních webových stránkách obchodního domu Úderník. 

4.10.3 Cenová politika 

Konceptem obchodního domu Úderník je jednotnost standardu nabízených bytů 

se službami nabízenými v komerčních prostorách. Cílový segment je zaměřen na střední 

až vyšší třídu populace, z toho titulu budou i ceny k tomu odpovídající. Při tvorbě 

cenové politiky byl cíl pro podnikatele stanovit „správnou“ cenu, to znamená stanovit 

takovou cenu, která bude krýt náklady a navíc přinese pro společnost zisk, a zároveň 

v takové výši, aby byla cena pro zákazníky přijatelná. 

Při analýze konkurenčních fitness center se cena jednorázového vstupu 

pohybovala v rozmezí 85 – 120,- kč. Podnikatelé se rozhodli stanovit cenu 

jednorázového vstupu na 99,-kč. Podrobný ceník bude přiložen v příloze (Příloha 5). 

Tržní cena nájemného v Moravské Ostravě se pohybuje v rozmezí od 100 do 160 

,- / m2. Jelikož bude bytová výstavba financována prostřednictvím externího zdroje, 

respektive bankovní instituce, podnikatelé při kalkulaci vycházeli z pesimističtějšího 

výhledu a počítali s příjmem 100,-/m2. Podrobný seznam příjmu z jednotlivých 

bytových jednotek (dle metráže) bude přiložen v příloze.  

4.11 Finanční plán 

Finanční plán obchodního domu Úderník transformuje předchozí části 

podnikatelského plánu do číselné podoby a podává základní informace o kapitálové 

náročnosti zakládaného podniku. Plán slouží hlavně podnikatelům k interním účelům, 

často však bývá využíván jako jeden z podkladů pro bankovní instituci či investora. 
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Výstupy finančního plánu tvoří zahajovací rozvaha, plán nákladů, plán výnosů, 

výkaz zisku a ztráty, plán peněžních toků, plán financování. 

Dříve, než se začne podnikat, je velmi podstatné si uvědomit, kolik finančních 

prostředku bude potřeba ještě před samotným podnikáním.  

Tabulka 7 Kalkulace výdajů před samotným podnikáním, vlastní zpracování 

Výdaje před založením společnosti 

správní poplatek za zřízení živnostenského 

oprávnění 

1.000,-kč 

výpis z rejstříku trestů 100,-kč 

výpis z katastru nemovitostí 100,-kč 

výpis ze živnostenského úřadu 100,-kč 

zápis do obchodního rejstříku rejstříkovým 

soudem 

6.000,-kč 

ověření podpisu 30,-kč 

sepsání notářského zápisu Minimálně 3.200,-kč 

sepsání notářem souvisejících listin 

(prohlášení jednatele, prohlášení správce 

vkladu atd.) 

500-1000,-kč 

zaplacení soudního znalce 23.000,-kč 

výpis z obchodního rejstříku 100,-kč 

administrativní poplatky (kopírování, tisk, 

poštovné) 

300,-kč 

osobní automobil 200.000,-kč 

 

 

Mezi výdaje před založením společnosti patří zejména výdaje na založení 

společnosti s ručením omezeným. Ve výdajích spojených se založením společnosti 

s ručením omezeným jsou započítány i náklady na zaplacení soudního znalce pro odhad 

nemovitosti, jelikož jedna z podmínek čerpání úvěru od bankovní instituce je převod 

nemovitosti do majetku společnosti nebo náklady na koupi osobního automobilu. 

Celkové zřizovací náklady se pohybují v rozmezí 230.000 – 235.000,-kč. 

Na začátku podnikání je nutné si vyčíslit provozní náklady na 3 měsíce, abychom 

získali představu o výdajích na začátku podnikání. 
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Tabulka 8 Provozní náklady na 3 měsíce, vlastní zpracování 

Provozní náklady na 3 měsíce 

Hrubé mzdy 63.750,-kč 

Odvody ze mzdy na sociální a zdravotní 

pojištění 

21.690,-kč 

Energie 42.500,-kč 

Internet 650,-kč 

Mobilní služby 1.350,-kč 

Pohonné hmoty 24.000,-kč 

Celkem 159.940,-kč 

 

 Mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance jsou v prvních třech měsících 

vyčísleny na 85.440,-kč, z této částky se hradí hrubé mzdy zaměstnancům ve výši 

63.750,-kč a odvody ze mzdy ve výši 21.690,-kč. Ze mzdy se odvádí peněžní 

prostředky na zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění a státní 

politiku zaměstnanosti. 

Za energii společnost zaplatí v prvních třech měsících zálohu ve výši 42.500,-kč, 

za internet a mobilní služby částku ve výši 2.000,-kč a za pohonné hmoty 24.000,-kč. 

Částka za pohonné hmoty se zdá poměrně vysoká, ale na začátku podnikání bude 

společnost automobil hodně vytěžovat. 

Celkové provozní náklady na první tři měsíce jsou ve výši 159.940,-kč. Celkové 

zřizovací náklady se pohybují v rozmezí 230.000,-kč – 235.000,-kč. Z toho titulu je 

zřejmé, že společnost bude na začátku podnikání potřebovat na pokrytí zřizovacích 

nákladů a na pokrytí provozních nákladů na první tři měsíce zhruba 395.000,-kč.  

 



48 

 

4.11.1 Zahajovací rozvaha 

Tabulka 9 Počáteční rozvaha, vlastní zpracování 

Zahajovací rozvaha 

Aktiva Pasiva 

DM  VK  

Stavby 21 500 000 Kč ZK 28 000 000 Kč 

OA  CK  

Bankovní účet 21 500 000 Kč Bankovní úvěr 15 000 000 Kč 

Aktiva celkem 43 000 000 Kč Pasiva celkem 43 000 000 Kč 

Rozvaha eviduje majetek společnosti a zdroje použitých k jeho financování. 

Z hlediska účetnictví se používá označení aktiva pro majetek a pasiva pro zdroje 

financování. Aktiva se děli dále na dlouhodobý majetek a oběžná aktiva.  

Společnost Ch&D Investment s.r.o. má v dlouhodobém majetku položku stavby 

v hodnotě 21 500 000,- kč, hodnota stavby vychází z ocenění soudním znalcem. Stavba 

byla vložena do majetku firmy jedním ze zakladatelů společnosti. 

 Společnost na rekonstrukci bytových prostor bude využívat část peněžních 

prostředků z externích zdrojů, respektive od bankovní instituce. Bankovní instituce 

poskytne úvěr na financování rekonstrukce bytových jednotek v hodnotě 15 000 000,-

kč. Suma peněz poskytnutá bankovní institucí se projeví jako přírůstek cizích zdrojů a 

přírůstek na bankovním účtu. Další část peněžních prostředků potřebných k financování 

rekonstrukce bytových prostor tvoří vlastní zdroje a projeví se jako přírůstek základního 

kapitálu a přírůstek na bankovním účtu, jde o částku v hodnotě 3 868 000,-kč. Zbytek 

v hodnotě 2 632 000,-kč slouží jako rezerva pro mimořádné události.  



49 

 

4.11.2  Plán nákladů 

4.11.2.1 Náklady při zahájení podnikání 

o Rekonstrukce nemovitosti – 18.868.000,-kč  

o Projektová dokumentace – 700.000,-kč  

Projektová dokumentace ve výši 700.000,-kč byla realizována firmou INPROS F-

M. Součástí projektové dokumentace je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, 

dokladová část, půdorysy jednotlivých podlaží a zásady organizace výstavby.  

Na základě výběrového řízení se společnost Ch&D Investment s.r.o. rozhodla 

vybrat jako zhotovitele stavby Novojickou stavební společnost, spol s r.o. Náklady na 

rekonstrukci nemovitosti jsou ve výši 18.868.000,-kč, smlouva o dílo bude přiloženo 

v příloze (Příloha 6).  

Celkové náklady při zahájení podnikání jsou 19.568.000,-kč. 

Tabulka 10 Provozní náklady, vlastní zpracování 

Plánované roční náklady (odhad) – 1.rok 

Provozní náklady  

Mzdové a ostatní osobní náklady 341.760,-kč 

Internet a mobilní služby 8.000,-kč 

Mandátní smlouva - stavbyvedoucí 360.000,- Kč 

Reklama 846.240,-kč 

Daňové odpisy 867.912,-kč 

Nájem na zábor pozemku  240.000,-kč 

Spotřeba energie 170.000,-kč 

Provozní náklady celkem 2.833.912,-kč 
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Provozní náklady v prvním roce jsou ve výši 2.833.912,-kč. 

Do položky mzdových a ostatních osobních nákladů se započítávají mzdy, 

provize, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců firmy. V případě společnosti Ch&D 

Investment s.r.o. jde o odhadovanou částku 341.760,-kč. 

Na reklamu se počítá s náklady ve výší 846.240,-kč, cena vychází z pronájmu 7 ti 

billboardů. Cena za měsíční pronájem billboardu se pohybuje v rozmezí 7.500,-kč – 

11.000,-kč. 

Odpisy, respektive daňové odpisy jsou při rovnoměrném odepisování v prvním 

roce  867.912,-kč, v následujících letech budou roční daňové odpisy ve výší 2.078.952,-

kč. (Linerání odepisování, odpisová skupina 4, základna = zvýšená vstupní cena 

21.500.000 + 18.868.000)  

Spotřeba energie v prvním roce byla stanovena na 170.000,-kč. 

Tabulka 11 Provozní náklady, vlastní zpracování 

Plánované roční náklady (odhad) – 2.rok 

Provozní náklady  

Mzdové a ostatní osobní náklady 341.760,-kč 

Internet a mobilní služby 8.000,-kč 

Reklama 500.000,-kč 

Daňové odpisy 2.078.952,-kč 

Spotřeba energie 170.000,-kč 

Rekonstrukce 1. podzemního podlaží 850.000,-kč 

Vybavení fitness centra, včetně nákup 

sportovní výživy 

5.000.000,-kč 

Provozní náklady celkem 8.948.712,-kč 

Ve druhém roce podnikání budou celkové roční náklady vyšší, přestože už 

nebudou vynakládány peněžní prostředky na stavbyvedoucího, za nájem na zábor 

pozemku a zredukují se i vynakládané peněžní prostředky na reklamu. Vyšší náklady 

jsou důsledkem růstu daňových odpisů v porovnání s prvním rokem a vynaložením 

peněžních prostředků na rekonstrukci 1. podzemního podlaží a vybavení fitness centra. 
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Tabulka 12 Provozní náklady, vlastní zpracování 

Plánované roční náklady (odhad) – 3., 4. a 5. rok 

Provozní náklady  

Mzdové a ostatní osobní náklady 881.760,-kč 

Internet a mobilní služby 36.000,-kč 

Reklama 500.000,-kč 

Daňové odpisy 2.078.952,-kč 

Spotřeba energie 300.000,-kč 

Provozní náklady celkem 3.796.712,-kč 

V porovnání s druhým rokem podnikání, budou celkové roční náklady ve třetím, 

čtvrtém a pátém roce nižší, jelikož odpadnout náklady na rekonstrukci podzemního 

podlaží a vybavení fitness centra. Avšak je zaznamenán růst ve mzdových nákladech a 

v nákladech na internet a mobilní služby, jelikož bude společnost muset vzít do 

zaměstnaneckého poměru osobní trenéry a platit jim mobilní služby. Ve třetím roce 

budou vyšší náklady na spotřebu energie, v důsledku provozování fitness centra.  

Tabulka 13 Finanční náklady, vlastní zpracování 

Plánované roční náklady (odhad) – 1. rok 

Finanční náklady  

Úroky 793.620,-kč 

Pojistné 42.875,-kč 

Finanční náklady celkem 836.495,-kč 

Mezi finanční náklady patří placené úroky, pojistné a poplatky, v případě projektu 

obchodního domu Úderník jde konkrétně o částky 793.620,-kč za splátky úroků a 

42.875,-kč za roční pojistné objektu. Roční pojistné se skládá z 3 dílčích položek: 

1. Pojištění staveb pro případ živelných a dalších sjednaných nebezpečí – 

35.832,-kč 

2. Pojištění movitých věcí pro případ krádeže a loupeže – 4.633,-kč 

3. Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele – 2.410,-kč 

Celkem 42.875,-kč. 

Celkové finanční náklady v prvním roce podnikání jsou ve výši 836.495,-kč. 

V každém následujícím roce budou finanční náklady klesat, z důvodu nižší 

průměrné hodnoty placených úroků (Příloha 10). 
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4.11.2.2 Shrnutí nákladů 

Ještě před začátkem podnikání byly vynaloženy náklady na založení společnosti 

s ručením omezeným či na nákup osobního automobilu. Suma těchto nákladů se 

pohybovala v rozmezí 230.000 – 235.000,-kč. 

V prvním roce podnikání jsou roční provozní náklady ve výši 2.833.912,-kč a 

roční finanční náklady ve výši 836.495,-kč, tudíž roční celkové náklady jsou ve výši 

3.670.407,-kč.  

Pro přehlednost je zde uvedená tabulka provozních a finančních nákladů v prvním 

roce podnikání, která je rozdělená do jednotlivých měsíců. 

Tabulka 14 Celkové náklady v prvním roce, vlastní zpracování 

Měsíc Průměr 

provozních 

nákladů 

v prvním roce 

podnikání 

Průměr 

finančních 

nákladů 

v prvním roce 

podnikání 

Mimořádné 

náklady 

v prvním roce 

podnikání 

Celkem 

1 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

2 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

3 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

4 236.159,.kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

5 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

6 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

7 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

8 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

9 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

10 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

11 236.159,-kč 69.707,-kč 0,-kč 305.866,-kč 

12 236.159,-kč 69.707,-kč 0, -kč 305.866,-kč 

Celkem 2.833.912,-kč 836.495,-kč 0,-kč 3.670.407,-kč 

Dále je uvedená tabulka provozních a finančních nákladů v druhém roce 

podnikání. 
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Tabulka 15 Celkové náklady ve druhém roce, vlastní zpracování 

Měsíc Průměr 

provozních 

nákladů ve 

druhém roce 

podnikání 

Průměr 

finančních 

nákladů ve 

druhém roce 

podnikání 

Mimořádné 

náklady ve 

druhém roce 

podnikání 

Celkem 

1 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

2 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

3 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

4 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

5 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

6 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

7 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

8 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

9 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

10 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

11 745.726,-kč 67.890,-kč 0,-kč 813.616,-kč 

12 745.726,-kč 67.890,-kč 0, -kč 813.616,-kč 

Celkem 8.948.712,-kč 814.679,-kč 0,-kč 6.763.392,-kč 

Dále jsou uvedeny tabulky provozních a finančních nákladů ve třetím, čtvrtém a 

pátém roce podnikání. 

Tabulka 16 Celkové náklady ve třetím roce, vlastní zpracování 

Kvartál Průměr 

provozních 

nákladů ve třetím 

roce podnikání 

Průměr 

finančních 

nákladů ve třetím 

roce podnikání 

Mimořádné 

náklady ve třetím 

roce podnikání 

Celkem 

1 949.178,-kč 194.460,-kč 0,-kč 1.143.638,-kč 

2 949.178,-kč 194.460,-kč 0,-kč 1.143.638,-kč 

3 949.178,-kč 194.460,-kč 0,-kč 1.143.638,-kč 

4 949.178,-kč 194.460,-kč 0,-kč 1.143.638,-kč 

Celkem 3.796.712,-kč 777.839,-kč 0,-kč 4.574.551,-kč 
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Tabulka 17 Celkové náklady ve čtvrtém roce, vlastní zpracování 

Kvartál Průměr 

provozních 

nákladů ve 

čtvrtém roce 

podnikání 

Průměr 

finančních 

nákladů ve 

čtvrtém roce 

podnikání 

Mimořádné 

náklady ve 

čtvrtém roce 

podnikání 

Celkem 

1 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.134.401,-kč 

2 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.134.401,-kč 

3 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.134.401,-kč 

4 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.134.401,-kč 

Celkem 3.796.712,-kč 740.891,-kč 0,-kč 4.537.603,-kč 

 

Tabulka 18 Celkové náklady v pátém roce, vlastní zpracování 

Kvartál Průměr 

provozních 

nákladů v pátém 

roce podnikání 

Průměr 

finančních 

nákladů v pátém 

roce podnikání 

Mimořádné 

náklady v pátém 

roce podnikání 

Celkem 

1 949.178,-kč 174.534,-kč 0,-kč 1.123.712,-kč 

2 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.123.712,-kč 

3 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.123.712,-kč 

4 949.178,-kč 185.223,-kč 0,-kč 1.123.712,-kč 

Celkem 3.796.712,-kč 698.135,-kč 0,-kč 4.494.847,-kč 
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4.11.3 Plán výnosů 

Tabulka 19 Plán výnosů v prvním roce podnikání 

Plánovaný roční výnos (odhad) – 1.rok 

Výnosy  

Pronájem komerčních prostor v 1. a 2. 

nadzemním podlaží 

1 560 000kč 

Výnosy celkem 1 560 000 kč 

 

V prvním roce jsou výnosy generovány pouze z pronájmu komerčních prostor v 1. 

a 2. nadzemním podlaží, kde nájemci provozují obchod s levným zbožím. Měsíční 

nájem činí 130.000,-kč/měsíc. V prvním roce se bytové jednotky budou teprve 

rekonstruovat, proto výnos z pronájmu bytových jednotek bude generován až v dalších 

letech. 

Tabulka 20 Plán výnosů ve druhém roce podnikání 

Plánovaný roční výnos (odhad) – 2. rok 

Výnosy  

Pronájem komerčních prostor v 1. a 2. 

nadzemním podlaží 

1 560 000kč 

Pronájem 3. – 6. nadzemního podlaží 1 332 000kč 

Výnosy celkem 2 890 000 kč 

Ve druhém roce podnikání jsou výnosy vyšší než v prvním roce, protože 

společnost generuje zisk nejen z pronájmu komerčních prostor v 1. a 2. nadzemním 

podlaží, ale i z 12 ti nájemních bytů. Metráže a tržní nájemné jednotlivých bytových 

jednotek jsou sepsány v dokumentu, který je přiložen v přílohách (Příloha 5). 

Tabulka 21 Plán výnosů ve třetím, čtvrtém a pátém roce 

Plánovaný roční výnos (odhad) – 3., 4.. a 5. rok 

Výnosy  

Pronájem komerčních prostor v 1. a 2. 

nadzemním podlaží 

1 560 000kč 

Pronájem 3. – 6. nadzemního podlaží 1 332 000kč 

Tržby ve fitness centru za vstupy a 

permanentky 

5.490.640kč 

Tržby ve fitness centru za prodej sportovní 

výživy 

240.000kč 

Výnosy celkem 8.622.640 kč 
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Ve třetím, čtvrtém a pátém roce podnikání jsou výnosy konstantní. Celkové roční 

výnosy jsou ve výši 8.622.640,-kč. Hodnota tržeb ve fitness centru za vstupy a 

permanentky je navýšená o 1 milion korun oproti tabulce, jelikož v tabulce se 

nepočítaly výnosy z prodeje permanentek, vstupů na BOSU nebo vstupů na hodiny 

spinningu.  

Tržby ve fitness centru za prodej služby jsou tvořeny převážně z prodeje 

jednorázových vstupů do posilovny. Tržby z jednorázových vstupů jsou přehledně 

zobrazeny v následující tabulce.  

Tabulka 22 Tržby ve fitness centru za prodej jednorázových vstupů (odhad), 

vlastní zpracování 

Měsíc Počet pracovních 

dnů 

Počet 

návštěvníků 

denně 

Výnosy celkem 

1 28 160 
443.520,- 

2 28 160 443.520,- 

3 28 160 443.520,- 

4 28 160 443.520,- 

5 28 160 443.520,- 

6 28 140 443.520,- 

7 28 100 443.520,- 

8 28 100 443.520,- 

9 28 120 443.520,- 

10 28 120 443.520,- 

11 28 120 443.520,- 

12 28 120 443.520,- 

Celkem 336 Průměrně 135 

návštěvníku denně 

4.490.640,- 

 

V tabulce se počítá i se sezonními výkyvy v letním období, kdy počet návštěvníků 

klesne na 100 osob za den. Roční tržby za prodej jednorázových vstupů jsou ve výši 

4.490.640,-kč. 
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4.11.3.1 Shrnutí výnosů 

Celkové výnosy v prvním roce podnikání byly ve výši 1.560.000,-kč. Výnos byl 

tvořen příjmy z pronájmu komerční plochy v 1. a 2. nadzemní podlaží. 

Pro přehlednost je zde uvedená tabulka celkových výnosů v prvním roce 

podnikání, která je rozdělená do jednotlivých měsíců. 

Tabulka 23 Celkové výnosy v prvním roce podnikání, vlastní zpracování 

Měsíc Průměrné výnosy v prvním roce podnikání 

1 130.000,-kč 

2 130.000,-kč 

3 130.000,-kč 

4 130.000,-kč 

5 130.000,-kč 

6 130.000,-kč 

7 130.000,-kč 

8 130.000,-kč 

9 130.000,-kč 

10 130.000,-kč 

11 130.000,-kč 

12 130.000,-kč 

Celkem 1.560.000,-kč 

Ve druhém roce podnikáni společnost Ch&D Investment s.r.o. generovala celkové 

výnosy ve výši 2.890.000,-kč, výnos byl tvořen z pronájmu komerčních prostor v 1. a 2. 

nadzemním podlaží a z pronájmu bytových jednotek. Pro přehlednost je zde uvedená 

tabulka, která je rozdělená do 4 kvartálů. 
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Tabulka 24 Celkové výnosy ve druhém roce podnikání, vlastní zpracování 

Kvartál Průměrné výnosy 

z pronájmu 

komerčních prostor 

ve druhém roce 

podnikání 

Průměrné výnosy 

z pronájmu bytů ve 

druhém roce 

podnikání 

Celkem 

1 390.000,-kč 333.000,-kč 723.000,-kč 

2 390.000,-kč 333.000,-kč 723.000,-kč 

3 390.000,-kč 333.000,-kč 723.000,-kč 

4 390.000,-kč 333.000,-kč 723.000,-kč 

Celkem 1.560.000,-kč 1.332.000,-kč 2.892.000,-kč 

Ve třetím, čtvrtém a pátém roce společnost generovala celkové výnosy ve výši 

8.622.640,-kč. Pro přehlednost je zde uvedená tabulka. 

Tabulka 25 Celkové výnosy ve třetím, čtvrtém a pátém roce podnikání, vlastní 

zpracování 

Kvartál Průměrné 

výnosy 

z pronájmu 

komerčních 

prostor  

Průměrné 

výnosy 

z pronájmu bytů  

Tržby za 

vstupy a 

permanentky 

Tržby za 

prodej 

sportovní 

výživy 

Celkem 

1 390.000,- 333.000,- 1.372.660,- 60.000,- 2.155.660,- 

2 390.000,- 333.000,- 1.372.660,- 60.000,- 2.155.660,- 

3 390.000,- 333.000,- 1.372.660,- 60.000,- 2.155.660,- 

4 390.000,- 333.000,- 1.372.660,- 60.000,- 2.155.660,- 

Celkem 1.560.000,- 1.332.000,- 5.490.640,- 240.000,- 8.622.640,- 
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4.11.4 Výkaz zisku a ztráty 

Tabulka 26 Výkaz zisku a ztráty v prvním roce, vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

Provozní náklady 2.833.912,-Kč Provozní výnos  1.560.000,-Kč 

Finanční náklady 836.495,-Kč   

Náklady celkem 
3.670.407,-Kč 

Výnosy celkem 

1.560.000,-Kč 

Hospodářský výsledek 

-2.110.407,-Kč 

 

V prvním roce podnikání společnost Ch&D Investment vykázala ztrátu v hodnotě 

2.110.407,-kč. Záporný výsledek hospodaření znamená, že za sledované období byly 

náklady vyšší než výnosy. Ztráta v prvním roce podnikání není nic neobvyklého, 

protože byly vynaložené náklady na rozjezd podnikání.  

Je důležité si uvědomit, že společnost v dalších letech nebude platit nájem na 

zábor pozemku a náklady na reklamu budou výrazně nižší. Další aspekt, který pozitivně 

ovlivní výsledek hospodaření je výnos z nájmu bytových jednotek. Výnos ročního 

nájemného bude 1.332.000,-kč. Podrobné informace a výpočty ohledně nájemného 

budou přiloženy v příloze (Příloha 5).  

Tabulka 27 Výkaz zisku a ztráty ve druhém roce, vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztráty 

Náklady Výnosy 

Provozní náklady 8.948.712,-Kč Provozní výnos  2.890.000,-Kč 

Finanční náklady 814.679,-Kč   

Náklady celkem 
9.763.392,-Kč 

Výnosy celkem 

2.890.000,-Kč 
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Hospodářský výsledek 

-6.873.392,-Kč 

 

Ve druhém roce podnikání společnost Ch&D Investment s.r.o. rovněž vykázala 

ztrátu, tentokrát ve výši 3.873.392,-kč. Ztráta je způsobena investicí do 1. podzemního 

podlaží na revitalizaci prostor a nákup vybavení do fitness centra. 

Tabulka 28 Výkaz zisku a ztráty ve třetím roce, vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztáty 

Náklady Výnosy 

Provozní náklady 3.796.712,-Kč Provozní výnos  8.622.640,-Kč 

Finanční náklady 777.839,-Kč   

Náklady celkem 
4.574.551,-Kč 

Výnosy celkem 

8.622.640,-Kč 

Hospodářský výsledek 

+4.048.089,-Kč 

 

Ve třetím roce podnikání společnost Ch&D Investment s.r.o. již vykázala zisk, a 

to ve výši 4.048.089,-kč. Výnosy se zvýšili o tržby ve fitness centru, a naopak náklady 

se snížili o investice do 1. podzemního podlaží na zřízení fitness centra. 

Tabulka 29 Výkaz zisku a ztráty ve čtvrtém roce, vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztáty 

Náklady Výnosy 

Provozní náklady 3.796.712,-Kč Provozní výnos  8.622.640,-Kč 

Finanční náklady 740.891,-Kč   

Náklady celkem 
4.537.603,-Kč 

Výnosy celkem 

8.622.640,-Kč 

Hospodářský výsledek 

+4.085.037,-Kč 
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Ve čtvrtém roce podnikání společnost vykázala zisk ve výši 4.085.037,-kč, vyšší 

zisk je důsledkem každoročně klesajících finančních nákladů.  

Tabulka 30 Výkaz zisku a ztráty v pátém roce, vlastní zpracování 

Výkaz zisku a ztáty 

Náklady Výnosy 

Provozní náklady 3.796.712,-Kč Provozní výnos  8.622.640,-Kč 

Finanční náklady 698.135,-Kč   

Náklady celkem 
4.494.847,-Kč 

Výnosy celkem 

8.622.640,-Kč 

Hospodářský výsledek 

+4.127.793,-Kč 

 

V posledním roce podnikání společnost Ch&D Investment s.r.o. dosáhla zisk ve 

výši 4.127.793,-kč, mírný růst hospodářského výsledku je rovněž důsledkem poklesu 

finančních nákladů. 

4.11.5 Plán výdajů 

Tabulka 31 Plán výdajů v prvním roce, vlastní zpracování 

Výdaje v prvním roce podnikání 

Projektová dokumentace 700.000,- Kč 

Mandátní smlouva - stavbyvedoucí 360.000,- Kč 

Rekonstrukce bytových jednotek 18.868.000,- Kč 

Splátka úvěru (včetně úroku) 903.092,-Kč 

Pojistné 42.875,-Kč 

Nájem na zábor pozemku 240.000,- Kč 

Mzdové a ostatní osobní náklady 341.760,-Kč 

Internet 8.000,-Kč 

Reklama 846.912,-Kč 

Energie 170.000,-Kč 

Celkem 22.480.639,-Kč 
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V prvním roce jsou výdaje velmi vysoké, neboť jeho součástí jsou výdaje na 

rekonstrukci bytových jednotek za 18.868.000,-kč, projektovou dokumentaci za 

700.000,-kč, náklady na výběrové řízení za 10.000,-kč, výdaje na spolupráci se 

stavbyvedoucím za 360.000,-kč s výdaje na zábor pozemku za 240.000,-kč. V dalších 

letech už společnost na tyto položky vynakládat peněžní prostředky nebude. 

Tabulka 32Výdaje ve druhém roce podnikání, vlastní zpracování 

Výdaje ve druhém roce podnikání 

Splátka úvěru (včetně úroku) 903.092,-Kč 

Pojistné 42.875,-Kč 

Mzdové a ostatní osobní náklady 341.760,-Kč 

Internet a mobilní služby 8.000,-Kč 

Reklama 500.000,-Kč 

Energie 170.000,-Kč 

Stavební práce v 1. podzemním podlaží 850.000,-kč 

Vybavení fitness centra  5.000.000,-kč 

Celkem 7.815.727,-Kč 

Výdaje ve druhém roce podnikání byli ve výši 7.815.727,-kč. V porovnání 

s výdaji v prvním roce jsou výdaje ve druhém roce podnikání nižší v důsledku 

nevynaložení peněžních prostředků na práce spojené s rekonstrukcí 3. – 6. nadzemního 

podlaží. Větší část výdajů ve druhém roce podnikání je tvořena z výdajů sloužících na 

revitalizaci 1. podzemního podlaží, vybavení fitness centra a nákup sportovní výživy. 
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Tabulka 33 Výdaje ve třetím, čtvrtém a pátém roce podnikání, vlastní zpracování 

Výdaje ve třetím, čtvrtém a pátém roce 

podnikání 

Splátka úvěru (včetně úroku) 903.092,-Kč 

Pojistné 42.875,-Kč 

Mzdové a ostatní osobní náklady 881.760,-Kč 

Internet a mobilní služby 36.000,-Kč 

Reklama 500.000,-Kč 

Energie 300.000,-Kč 

Celkem 2.663.727,-Kč 

U položek mzdové a ostatní osobní náklady, energie, internet a mobilní služby byl 

zaznamenán mírný růst výdajů. Růst je výsledkem začátku provozování fitness centra, 

kdy je například nutné zaměstnat další zaměstnance v podobě osobních trenérů.  

Celkové výdaje ve třetím roce podnikání jsou výrazně nižší v porovnání 

s předešlými léty v důsledku nevynaložení peněžních prostředků na výstavbu bytových 

jednotek a realizaci projektu týkající se výstavby fitness centra.  Celkový výdaje ve 

třetím roce byli ve výši 2.663.727,-kč. Pro čtvrtý a pátý rok podnikání jsou jednotlivé i 

celkové výdaje stejné jako ve třetím roce podnikání. 

4.11.6 Plán příjmů 

Tabulka 34 Plán příjmů, vlastní zpracování 

Příjmy v prvním roce 

Bankovní úvěr 15.000.000,- Kč 

Příjem peněz z pronájmu 1. a 2. NP 1.560.000,- Kč 

Vlastní peněžní prostředky vložené do 

podnikání z vlastních zdrojů 

6.500.000,-Kč 

Celkem 23.060.000,-Kč 
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V prvním roce podnikání společnost Ch&D Investment s.r.o. generovala příjem 

ve výši 21.260.000,-kč, z celkové sumy tvoří drtivou většinu přijatý úvěr od bankovní 

instituce v hodnotě 15.000.000,-kč, zbytek příjmu je tvořen peněžními prostředky 

přijatými za pronájem 1. a 2. nadzemního podlaží a peněžními prostředky vložené do 

podnikání z vlastních zdrojů. 

Tabulka 35 Příjmy peněžních prostředů ve druhém roce podnikání, vlastní 

zpracování 

Příjmy ve druhém roce podnikání 

Příjem peněz z pronájmu 1. a 2. NP 1.560.000,- Kč 

Příjem peněz z pronájmu 3. – 6. NP 1.332.000,- Kč 

Celkem 2.892.000,-Kč 

Ve druhém roce podnikání společnost generovala příjem ve výši 2.892.000,-kč. 

Struktura celkových příjmů se změnila, jelikož příjmy z přijatého bankovního úvěru od 

bankovní instituce nahradily příjmy z pronájmu bytových jednotek ve 3. – 6. 

nadzemním podlaží.  

Tabulka 36 Příjmy ve třetím, čtvrtém a pátém roce podnikání, vlastní zpracování 

Příjmy ve třetím, čtvrtém a pátém roce 

podnikání 

Příjem peněžních prostředků 

z pronájmu 1. a 2. NP 

1.560.000,- Kč 

Příjem peněžních prostředků 

z pronájmu 3. – 6. NP 

1.332.000,- Kč 

Příjem peněžních prostředků 

z provozování fitness centra 

     5.730.640,-kč 

Celkem 8.622.640,-Kč 

Ve třetím, čtvrtém a pátém roce podnikání společnost Ch&D Investment s.r.o. 

generovala celkový příjem peněžních prostředků ve výši 8.622.640,-kč. V porovnání 

s předešlým rokem podnikání je celkový příjem vyšší o 5.730.640,-kč v důsledku 

začátku provozování fitness centra.  



65 

 

 

4.11.7 Plán peněžních toků (plán cash-flow) 

Tabulka 37 Plán peněžních toků v prvním roce podnikání, vlastní zpracování 

Plán peněžních toků (plán cash-flow) 

 

Výdaje Příjmy 

Projektová 

dokumentace 

700.000,- Kč Bankovní úvěr 15.000.000,- Kč 

Mandátní smlouva - 

stavbyvedoucí 

360.000,- Kč Příjem peněz 

z pronájmu 1. a 2. 

NP 

1.560.000,- Kč 

Rekonstrukce 

bytových jednotek 

18.868.000,- Kč Vlastní peněžní 

prostředky vložené 

do podnikání 

z vlastních zdrojů 

6.500.000,-Kč 

Splátka úvěru (včetně 

úroku) 

903.092,-Kč   

Pojistné 42.875,-Kč   

Nájem na zábor 

pozemku 

240.000,- Kč   

Mzdy 341.760,-Kč   

Internet 8.000,-Kč   

Reklama 846.912,-Kč   

Energie 170.000,-Kč   

Výdaje celkem 

22.480.639,-Kč 
Příjmy celkem 

23.060.000,-Kč 

Cash-flow 

579.361,-Kč 

 

 

Cash-flow v prvním roce podnikání je kladné ve výši 579.361,-Kč. Hodnota cash-

flow je o 5 jednotek nižší než stav na bankovním účtu v konečné rozvaze. Odchylka je 

způsobena zaokrouhlováním při výpočtu. 
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Tabulka 38 Plán peněžních toků ve druhém roce podnikání, vlastní zpracování 

Plán peněžních toků (plán cash-flow) 

 

Výdaje Příjmy 

Splátka úvěru (včetně 

úroku) 

903.092,-Kč Příjem peněz 

z pronájmu 1. a 2. 

NP 

1.560.000,- Kč 

Pojistné 42.875,-Kč Příjem peněz 

z pronájmu 3. – 6. 

NP 

1.332.000,- Kč 

Mzdy 341.760,-Kč   

Internet a mobilní 

služby 

8.000,-Kč   

Reklama 500.000,-Kč   

Energie 170.000,-Kč   

Stavební práce v 1. 

podzemním podlaží 

850.000,-kč   

Vybavení fitness 

centra 

5.000.000,-kč   

    

    

Výdaje celkem 

7.815.727,-Kč 
Příjmy celkem 

2.892.000,-Kč 

Cash-flow 

-4.923.727,-Kč 

 

Cash-flow ve druhém roce podnikání je ve výši -4.923.727,-Kč. Záporný peněží 

tok je výsledkem investice do vybavení fitness centra.  
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Tabulka 39 Plán peněžních toků ve třetím, čtvrtém a pátém roce, vlastní zpracování 

Plán peněžních toků (plán cash-flow) 

 

Výdaje Příjmy 

Splátka úvěru (včetně 

úroku) 

903.092,-Kč Příjem peněz 

z pronájmu 1. a 2. 

NP 

1.560.000,- Kč 

Pojistné 42.875,-Kč Příjem peněz 

z pronájmu 3. – 6. 

NP 

1.332.000,- Kč 

Mzdy 881.760,-Kč Příjem 

z provozování 

fitness centra 

5.730.640,-kč 

Internet a mobilní 

služby 

36.000,-Kč   

Reklama 500.000,-Kč   

Energie 300.000,-Kč   

Výdaje celkem 

2.663.727,-Kč 
Příjmy celkem 

8.622.640,-Kč 

Cash-flow 

5.958.913,-Kč 

 

Hodnota cash-flow ve třetím, čtvrtém i pátém roce bude konstantní ve výši 

5.958.913,-kč. 

4.11.8 Konečná rozvaha 

Tabulka 40 Konečná rozvaha v prvním roce podnikání, vlastní zpracování 

Konečná rozvaha 

Aktiva Pasiva 

DM  VK  

Stavby 40 368 000 Kč ZK 28 000 000 Kč 

Oprávky -867 912 Kč Výsledek 

hospodaření 

-2.110.407 Kč 

OA  CK  

Bankovní účet 1 280 037,64 Bankovní úvěr 14 890 532,64Kč 

Aktiva celkem 40 780 125,64 Kč Pasiva celkem 40 780 125,64 Kč 

 

V poslední tabulce je zobrazena konečná rozvaha za první rok podnikání. Je zde 

zachycen stav majetku a zdroje jeho krytí. 
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5. Závěr 

Začátek podnikání společnosti s ručením omezeným je náročný proces a vyžaduje 

důsledné nastudování jednotlivých kroků při zakládání společnosti a respektování 

obecně platných zásad při zpracování podnikatelského plánu. 

Pečlivé nastudování jednotlivých kroků při zakládání společnosti může 

podnikateli ušetřit čas i peníze.  

Podnikatelský plán zpracovává prvotní záměr podnikatele a poskytuje informace 

o vnitřních a vnějších faktorech, které ovlivňují podnikatelskou činnost. Na základě 

dobře zpracovaného podnikatelského plánu může podnikatel objektivně posoudit 

reálnost a životaschopnost prvotního záměru.  

Cílem bakalářské práce bylo: „sestavit podnikatelský plán společnosti 

s ručením omezeným, který bude mít šanci uspět v reálném prostředí a analyzovat 

okolí společnosti.“ Cíl je dle mého skromného mínění splněn. 

Celá bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části jsem se věnoval teoretickým východiskům při zahájení 

podnikání malých a středních firem, ze kterých jsem vycházel v praktické části. 

Definoval jsem základní pojmy jako podnikatel, podnik či podnik. Dále jsem se věnoval 

problematice malých a středních podniků, od významu malých a středních podniků, 

přes charakteristické rysy obchodních společností až po hlavní kritéria při rozhodování 

o volbě právní formy. V teoretické části jsem se rovněž zabýval postupem založení 

společnosti s ručením omezeným a vymezením pojmu podnikatelský plán včetně účelu, 

zásad a struktury podnikatelského plánu.  

V praktické části jsem se věnoval založením společnosti Ch&D Investment s.r.o. 

a sestavením podnikatelského plánu. Při zpracování praktické části jsem využil 

informace z teoretické části. Hlavním přínosem v praktické části bylo využití znalosti a 

vědomosti z ekonomické oblasti získané během studia na vysoké škole do praxe. Při 

fiktivním zakládání společnosti Ch&D Investment s.r.o. jsem se seznámil se všemi 

kroky procesu, nutných pro založení společnosti s ručením omezeným, od ohlášení na 

živnostenském úřadu, přes návrh na zápis do obchodního rejstříku až po registraci na 

finančním úřadě. 
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V podnikatelském plánu společnosti Ch&D Investment s.r.o. jsem definoval 

krátkodobé a dlouhodobé cíle společnosti, analyzoval konkurenci a zákazníky, provedl 

Porterovou, PEST a SWOT analýzu, shrnul marketingovou koncepci a provedl finanční 

analýzu.  

Během zpracování celé bakalářské práce jsem neustále sbíral nové poznatky, které 

mě pozitivně obohatily. Uvědomil jsem si, že založení společnosti s ručením omezeným 

a vypracování kvalitního podnikatelského plánu zabere hodně času, trpělivosti a úsilí. 

Bakalářská práce pro mě slouží jako návod, jak založit společnost s ručením 

omezením na fiktivní společnosti Ch&D Investment s.r.o. 
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Příloha 1: Společenská smlouva 

Společenská smlouva o založení společnosti s ručením omezeným 

dle zákona č. 513/91 Sb. pro společné provozování podnikatelské činnosti pod 

obchodním jménem 

 Ch&D Investment, s.r.o. 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se zakladatelé: 

Thanh Chau, bytem 

Lukáš  Dořičák, bytem 

dohodli o  

založení společnosti s ručením omezeným. 

Článek I. 

Obchodní název, sídlo 

1. Obchodní název společnosti: Ch&D Investment, s.r.o. 

2. Sídlo společnosti: Velká 64/21, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 

Článek II. 

Předmět podnikatelské činnosti 

Předmětem podnikání společnosti je : 

-  Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Článek III. 

Základní jmění, obchodní podíly 

1. Hodnota základního jmění společnosti je 21.700.000Kč (slovy: 

dvacetjednamilionůsedmsettisíckorunčeských). 

2. Vklady společníků:  

o Thanh Chau 21.500.000Kč 

o Lukáš Dořičák 200.000,-Kč 

3. Zakladatelé se zavazují splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do 

obchodního rejstříku 100% svých vkladů, a to u peněžního ústavu KB v Ostravě, 

Nádražní 1698/12 na účet zřízený za tímto účelem.  
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4. Vklady společníků se stávají majetkem společnosti dnem zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku. 

5. Správou vkladů je pověřen KB na ulici Nádražní 1698/12, Ostrava. 

6. Každý společník může mít na společnosti pouze jeden obchodní podíl. 

Převezme-li společník obchodní podíl jiného společníka nebo vnese-li společník 

další vklad, zvýší se tím dosavadní obchodní podíl o hodnotu převzatého 

obchodního podílu nebo vneseného vkladu.  

Článek IV. 

Jednání a podepisování za společnost 

1. Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jednatel, nebo 

jím pověřené osoby. 

2. Podepisováním za společnost se děje tak, že jednatel připojí svůj podpis k 

vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti. 

Článek V. 

Orgány společnosti 

1. Valná hromada:  

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která je tvořena všemi 

společníky společnosti. 

2. Valná hromada zasedá podle potřeb, minimálně však 1x ročně. 

3. Do působnosti valné hromady přísluší vše podle ustanovení obchodního 

zákoníku. 

4. Valná hromada si může vyhradit právo rozhodovat o otázkách, které 

jinak náleží do pravomoci jiných orgánů společnosti. 

5. Každý společník má jeden hlas za každé 10% svého obchodního podílu. 

6. Valnou hromadu svolává písemnou pozvánkou s uvedením pořadu 

jednání jednatel a to tak, aby pozvánka byla doručena alespoň 15 dnů 

předem.  

7. Usnesení valné hromady může být ve výjimečných případech nahrazeno 

písemným prohlášením všech společníků, že se zamýšleným 

rozhodnutím souhlasí. Takovéto rozhodnutí musí být pojato do zápisu na 

nejbližší valné hromadě. Tento režim se nevztahuje pro rozhodnutí valné 

hromady, pro které je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny 

všech hlasů společníků. 

8. Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších orgánů. 

2. Jednatel zejména:  

1. rozhoduje o konkrétních záměrech společnosti, navrhuje koncepci 

rozvoje a zásady hospodaření společnosti, včetně tvorby a využití fondů 

společnosti 

2. zabezpečuje vypracování roční účetní závěrky a navrhuje rozdělení zisku 

nebo ztráty 



3 

 

3. zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih, svolávání řádných a 

mimořádných zasedání valné hromady. Mimořádnou schůzi valné 

hromady jsou povinni svolat, jestliže zjistí, že společnost ztratila jednu 

třetinu základního jmění, je-li společnost platebně neschopna po dobu 

delší než tři měsíce nebo požádají-li o to písemně společníci, jejichž 

obchodní podíl tvoří nejméně 10% základního jmění společnosti. 

4. Jednatele jmenuje valná hromada a stanovuje jeho/jejich vzájemné 

působení a dělbu pravomoci a odpovědnosti. Jednatel je řídící a statutární 

orgán společnosti, jenž zajišťuje provádění podnikatelské činnosti, 

organizuje práci společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva. 

5. Jednatel zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení valné hromady, 

pravidelně jí podávají zprávy o činnosti společnosti a odpovídají za tuto 

činnost. Jednatel je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které touto 

smlouvou nebo obecně závazným předpisem nejsou vyhrazeny jiným 

orgánům. 

Článek VI. 

Fondy společnosti, účetnictví, výkazy 

1. Společnost vytvoří rezervní fond z prvního čistého zisku společnosti. Výše 

rezervního fondu při jeho vytvoření činí 10% jejího čistého zisku.Rezervní fond 

se doplňuje přídělem ze zisku ve výši 5% čistého zisku, a to až do doby, kdy 

rezervní fond dosáhne 10% základního jmění. 

2. Účetní závěrka se provádí jednou ročně k 31.12. příslušného roku s tím, že bude 

předložena valné hromadě do 31.1.následujícího roku. Roční závěrka schválená 

valnou hromadou je podkladem pro její rozhodnutí o použití čistého zisku 

společnosti. 

3. Obchodní rok společnosti je totožný s rokem kalendářním.  

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Do doby zápisu společnosti do obchodního rejstříku ručí zakládající společníci 

za závazky převzaté jménem společnosti společně a nerozdílně. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních.. 

V Ostravě dne 4.3.2013 

 

 

…………………..  …………………..  ………………….. 

Thanh Chau   Lukáš Dořičák 
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Příloha 2: Čestné prohlášení jednatele 

Č e s t n é  p r o h l á š e n í  j e d n a t e l e  a  p o d p i s o v ý  v z o r  

Jméno a příjmení: Thanh Chau 

Bydliště: ......................................  

Rodné číslo: XXXXXX/XXXX 

Tímto prohlašuji, 

že souhlasím se svým ustanovením do funkce jednatele obchodní společnosti Ch&D 

Investment, s.r.o., se sídlem Velká 64/21, Ostrava, Moravská Ostrava PSČ 702 00, 

že souhlasím s převzetím práv a povinností v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku a společenské smlouvy o založení společnosti, 

že jsem plně způsobilý k právním úkonům, 

že splňuji podmínky provozování živnosti podle ust. § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,  

že u mě nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle 
ust. § 8 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, 

že splňuji podmínky podle ustanovení §38 písm. L obchodního zákoníku a splňuji 
podmínky ve smyslu ustanovení §105 odstavce 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, zejména podmínku, že jedna fyzická osoba může být jediným společníkem 
nejvýše tří společností s ručením omezeným, 

a že u mne není dána překážka pro výkon funkce jednatele společnosti podle § 31a 
zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v jeho platném znění. 

 

Rovněž prohlašuji, že všechny údaje, které jsem v tomto prohlášení uvedl, jsou 
pravdivé a jsem si vědom právních následků úmyslného uvedení nepravdivých údajů v 
tomto čestném prohlášení. 

Můj níže uvedený úředně ověřený podpis rovněž představuje vzor podpisu, kterým 
se budu jako statutární orgán za společnost podepisovat. 

 

Datum a místo: V Ostravě dne 4.3.2013 

 

Podpis:   ………………………… 
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Příloha 3: Prohlášení správce vkladu 

Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky 
Správce základního jmění společnosti: 

Lukáš Dořičák 

 

Prohlašujeme, že základní kapitál 21.700.000,-Kč (slovy: 

dvacetjednamilionůsedmsettisíckorunčeských) od společnosti Ch&D Investment, s.r.o. 

byl splacen jejími zakladateli v plné výši dle Společenské smlouvy. 

 

Splacené vklady: 

Společník Podíl Splacený podíl Splaceno 

Thanh Chau 21 500 000 Kč 21 500 000 Kč 100 % 

Lukáš Dořičák 200 000 Kč 200 000Kč 100 % 

Celkem 21 700 000 Kč 21 700 000 Kč 100  % 

 

Základní jmění společnosti bylo složeno v peněžité formě a bylo uloženo u bankovního 

ústavu Komerční banka, a. s, Nádražní 1698/12, Ostrava. Jako prokazatelný důkaz o 

této skutečnosti přikládám potvrzení banky o složení této peněžité částky. 

 

Příloha:  potvrzení bankovního ústavu o složení peněžité částky 

 

V Ostravě 11.3.2013 

 

 

 .........................................  

Lukáš Dořičák 
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Příloha 4: Ceník fitness centra 

Ceník služeb 

Fitness 

1x vstup 99,- Kč 

10x vstup 880,- Kč 

měsíční vstupné  850,- Kč 

čtvrtletní vstupné 2 400,- Kč 

pololetní vstupné 4 500,- Kč 

roční vstupné 8 000,- Kč 

Spinning 

1 lekce 115,- Kč 

permanentka 10 + 1x vstup zdarma 1000,- Kč 

permanentka 20 + 2x vstup zdarma 2000,- Kč 

permanentka 30 + 3x vstup zdarma 3000,- Kč 

BOSU 

1 lekce 115,- Kč 

individuální lekce 200,- Kč + 99,- Kč / vstup 

permanentka 10 + 2x vstup zdarma 

permanentka  5 + 1x  vstup zdarma 

1000,- Kč 

500,- Kč 
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Příloha 5: Seznam bytových jednotek včetně metráže a odhadu tržního nájemného 
 
 

Plocha 
(m2) Kč/m2 

Nájemné 
(Kč) Zaokrouhlené nájemné na stovky 

  
100 

  3. NP 
    Byt č. 1 (2+kk) 75,79 

 
7579 7600 

Byt č. 2 (3+kk) 88,1 
 

8810 8900 

Byt č. 3 (4+kk) 115,7 
 

11570 11600 

     

     4. NP 
    Byt č. 4 (2+kk) 74,16 

 
7416 7400 

Byt č. 5 (3+kk) 87,52 
 

8752 8800 

Byt č. 6 (4+kk) 117,57 
 

11757 11800 

     

     5. NP 
    Byt č. 7 (2+kk) 76,38 

 
7638 7700 

Byt č. 8 (3+kk) 86,64 
 

8664 8700 

Byt č. 9 (4+kk) 116,18 
 

11618 11700 

     

     6. NP 
    Byt č. 10 (2+kk) 70,9 

 
7090 7100 

Byt č. 11 (3+kk) 81,38 
 

8138 8100 

Byt č. 12 (4+kk) 116,25 
 

11625 11600 

     

   
Celkem  111000 
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Příloha 6: Smlouva o dílo 

 

 

Zhotovitel 

          Novojická stavební společnost, spol s r. o. 

 

Objednatel 

           Ch&D Investment, s.r.o. 

 

               Zastoupená jednatelem společnosti : 

 

Thanh Chau 

  Bankovní spojení :  

    

 

 
2. Výchozí podklady a údaje 

 

2.1. Podkladem  k této smlouvě je upravená nabídka ze dne 4.4.2011 a ze dne 

13.2.2012 (změna DPH) na realizaci stavby „Stavební úpravy Obchodního domu 

Úderník“ zpracovaná dle projektové dokumentace zpracované fy INPROS F-M, 

společnost s ručením omezeným, Tř.28 října 1639, 738 01 Frýdek-Místek a 

zadávacích podmínek. Nabídkový rozpočet č. 00003432  je nedílnou součástí 

smlouvy o dílo. 

2.2. Výchozí údaje : 

Název stavby :   Stavební úpravy Obchodního domu 
Úderník 

                                    Místo stavby  :   Moravská Ostrava, ul. Velká 64/21, parc.č. 153/1 

 

 

 
3. Předmět plnění 

 

3.1. Předmět plnění díla je specifikován projektovou dokumentací a oceněným         

        výkazem výměr dodaného objednatelem a zahrnuje : 

 Stavební práce v tomto rozsahu 
 Bourací práce v objektu pro dispoziční změny, opravu střechy, sanaci v suterénu, 

opravu  fasády, odvoz a likvidace odpadu, vyklizení a likvidace holubího trusu 
 Zazdívky a vyzdívky z cihelného zdiva v rámci dispozičních změn 
 Úpravu stropní konstrukce, doplnění stropu po zrušení stávajícího schodiště mezi 

prodejní částí v 2.NP a 3. NP 
 Opravu omítek včetně celoplošného přeštukování, nové omítky na nové cihelné 

zazdívky 
 Oprava fasády – štít bez oken od parkoviště,  včetně fasádního nátěru. 
 Zateplení fasády “atria” bytové části v 3. – 6. NP 
 Oprava spárování komínů nad střešní rovinou 
 Betonové ( případně lité ) vrstvy podlah 
 Osazení ocelových zárubní 
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 Lešení pro fasádu, pomocné vnitřní lešení, ochranná textilie na lešení 
 Drobné montážní a demontážní práce 
 Komínová dvířka, revizní dviřka, sestava poštovních schránek, mříže, tabulky 
 Stříška nad vstupem 
 Oprava zábradlí a madla schodiště 
 Reprofilace – oprava stropní konstrukce 
 Oprava plechového obkladu fasády 
 Ochranný systém proti ptákům 
 Očištění mramorového obkladu fasády, vyklizení a vyčištění stavby a úklid kolem 

stavby 
 Dodávka hasících přístrojů 
 Izolace proti vodě – koupelen a balkónů 
 Izolace – krytina střechy 
 Tepelné izolace podlah, podhledů stropů a střechy, izolace strřešní konstrukce 

včetně parozábrany 
 Sanace krovu, vyřezání a úpravy poškozených částí krovu, doplnění prvků krovu, 

výměna a oprava bednění střech. 
 Sklepní boxy z laťových příček 
 Sádrokartonové příčky a podhledy 
 Klempířské práce z TiZn včetně demontáží a nové plechové krytiny Aluzinek 
 Výměna oken za plastová včetně žaluzií, hliníkové vstupní dveře, stahovací půdní 

schody, jednoduché, hladké laminované kuchyňské linky bez spotřebičů (myčka, 
lednička) ve standardním provedení, střešní okna, vnitřní dveře lamino včetně 
obložkových zárubní a požadované požární odolnosti dle PD, parapety vnitřní. 

 Zámečnické konstrukce, ocelové dveře, kotevní prvky 
 Keramické dlažby včetně oprav stávajících dlažeb na chodbách 
 Plovoucí podlahy lamino, koberce zátěžové, vyrovnávací stěrka podlah 
 Obklady keramické 
 Nátěry a malby 
 Repase výtahu a úprava dveří dle nabídky fy OTIS včetně drobných stavebních 

úprav dle projektové dokumentace  
 Ústřední vytápění – demontáže, kotle v jednotlivých bytech včetně odkouření a 

regulace, rozvody potrubí, armatury a desková ocelová otopná tělesa a žebříková 
tělesa v koupelnách 

 Vyčištění stávajících komínů a vložkování komínů pro krbová kamna 
 Vzduchotechnika – odvětrání sociálních zařízení a kuchyní včetně digestoří ve 

standardním provedení 
 Zdravotechnika – rozvody kanalizace a vody, zařizovací předměty, hydranty 
 Plynoinstalace včetně plynových sporáků s elektrickou troubou ve standardním 

provedení 
 Elektroinstalace včetně rozvaděčů a domácích vrátných a topných rohoží do 

koupelen, včetně typů svítidel určených projektem a rozpočtem 

Atd. vše dle projektové dokumentace a oceněným výkazem výměr dodaným 

projektantem . 

 

 

 

 

 

Předmět plnění neobsahuje :  
  Vyklizení nábytku , zařízení a  textilu v prostorách staveniště  3.- 6.NP. 

  Dodávku a montáž krbových kamen – bude dořešeno v průběhu realizace dle     

požadavku  objednatele a vzájemně odsouhlaseno   ve smluvním a finančním 

dodatku  ke smlouvě o dílo. 
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  Poplatky za pronájem a zábor veřejných ploch a  ploch pro zařízení staveniště 

hradí objednatel. 
  Zateplení  strany  stávajícího  plechového obkladu fasády  . V průběhu realizace bude 

provedena sonda do stávajícího plechového obkladu fasády  a společně 
s objednatelem bude dořešeno případné řešení zateplení a  po vzájemné dohodě  
obou smluvních  stran bude sjednán smluvní a finanční dodatek ke smlově o dílo. 

   

  3.2. Předmět plnění obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, vedlejší 
rozpočtové náklady a přípravu staveniště, příslušné  revize a zkoušky.  

3.3. Předmět plnění je přesně specifikován projektovou dokumentací a oceněným         

 výkazem výměr dodaného objednatelem, ve kterém  jsou stanoveny jednotkové 

ceny, který je nedílnou   součástí této smlouvy.  

3.4. Zhotovitel provede dílo podle kvalitativních a technických podmínek, které 

jsou vymezeny projektem pro provedení stavby, případně zvláštním ujednáním 

smlouvy o dílo a  stavebního povolení. Pokud není stanoveno jinak, pak pro 

dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů 

popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 

předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a 

kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Pro 

ostatní dodávky, práce a činnosti budou akceptovány  platné české technické 

normy, jejichž ustanovení budou považována za závazná, to vše ke dni podpisu 

smlouvy. 

3.5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu povolování stavby 

a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 

3.6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být  použity materiály a 

technologie jiné než uvedené v projektové dokumentaci a smluvní ceně. 

3.7. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů 

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto 

záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel 

potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se všemi podmínkami a okolnostmi, 

které mu byly objednatelem poskytnuty a je si vědom toho, že v průběhu výstavby 

nemůže uplatňovat  nároky  na úpravu smluvních podmínek z důvodu, které mohl 

zjistit již při seznamování se s takovými podklady a stavem celého objektu. 

3.8. Zhotovitel se zavazuje provést za sjednaných podmínek takové práce, které  

vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu výstavby, případně ze 

závěru přejímacího řízení.  

3.9.  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo 

rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen 

předat zhotoviteli soupis těchto změn (zpravidla formou zápisu do stavebního 

deníku nebo jinou písemnou formou), který zhotovitel ocení a po odsouhlasení 

takto navržené ceny objednatelem uzavřou obě strany „Dodatek ke smlouvě“, ve 

kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.  

 

 

 

 
4. Cena 
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4.1. Cena je zpracována v souladu s cenovými předpisy platnými v ČR v době 

zpracování nabídky, a to především se zákonem č. 526/90 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů , vyhláškou č. 580/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí 

zákon o cenách a je určeno ve smyslu ustanovení § 546 odst.1 obchodního 

zákoníku na základě úplného i závazného smluvního rozpočtu schváleného 

s konečnou platností oběma smluvními stranami, který je nedílnou součástí této 

smlouvy a je platná při podpisu této smlouvy . 

4.2. Tato smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré práce a dodávky a další náklady 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena je považována za cenu maximální 

na daný rozsah díla a platnou po celou dobu realizace díla a je možno ji překročit 

jen za podmínek stanovených ve smlouvě o dílo.  

 

 

4.3. Cena je stanovena pro předmět plnění této smlouvy takto : 

 

  Cena základní bez DPH    

                

Stavební práce včetně dodávky materiálů                         18.868.706,- Kč   

           

4.4. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou pevné, jsou 

sjednány bez daně z přidané hodnoty. 

4.5. Změna dané ceny je možná pouze za podmínek specifikovaných 

objednatelem, tj. vícepráce a méněpráce jím požadované, případně z důvodu 

vyvolaného zjištěným stavem na staveništi, kdy předběžná opatření nebylo možno 

ani při vynaložení odborných znalostí a schopností zhotovitele předpokládat a 

navrhnout, například při odkrývání stávajících konstrukcí.  

4.6. Tyto vícepráce, či méněpráce budou upraveny písemnými oboustranně 

podepsanými a očíslovanými dodatky k této smlouvě a mohou mít rovněž vliv na 

termín a cenu díla. Tyto případné vícepráce a méněpráce budou oceněny stejnými 

cenami, které jsou uvedeny ve smluvním rozpočtu. Pokud se v něm nevyskytují, 

bude k ocenění použito kalkulací dle  ceníku URS Praha , které budou před 

prováděním odsouhlaseny s objednatelem. Pokud zhotovitel provede některé 

vícepráce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatele právo jejich úhradu 

odmítnout. Objednatel má právo výběru speciálních dodávek. U speciálních 

dodávek, které podléhají individuálnímu výběru objednatele (exteriérové a 

interiérové záležitosti, jako jsou např., parapety, plovoucí podlahy, koberce, 

obklady, dlažby, vnitřní dveře, dodávky elektro – spínače a zásuvky, svítidla, 

zařizovací předměty, baterie, zdravotní keramika, kuchyně  apod.) jsou ceny 

v rozpočtu uvažovány jako předběžné. Tyto  budou po před zabudováním 

odsouhlašeny zhotovitelem a porovnány s cenou a rozsahem dle rozpočtu  a 

skutečně zabudovaným. Následně bude proveden odpočet nebo přípočet k ceně dle 

skutečnosti. 

4.7. Objednatel prohlašuje , že má zajištěno finanční krytí na realizaci díla dle 

odst.4.3. a zavazuje se, že dokončené dílo nebo jeho ucelenou část převezme a 

zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu ve výši dle bodu 4.3. 
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5. Termín plnění předmětu smlouvy   

 

5.1. zahájení   stavby :      - ………září  2012 

       5.2. ukončení stavby :       doba výstavby 11 měsíců od zahájení stavby  

                                                 - ……… srpen 2013 

 

5.3. Řádné dokončení díla v termínu může být ovlivněno okolnostmi „vyšší moci“, 

tj. jako například působení přírodních katastrof, extrémní sněhové a dešťové 

srážky, povodně a záplavy, extrémní výkyvy teplot. 

5.4. Zhotovitel neprodleně musí informovat objednatele o existenci okolností vyšší 

moci. Toto sdělení musí obsahovat údaje o vzniku a druhu okolnosti. 

 
 

6. Platební podmínky a platební kalendář 

 

6.1. Práce budou účtovány dílčími měsíčními fakturami na základě soupisu 

provedených a odsouhlasených prací a zjišťovacího protokolu. 

6.2. Z každé dílčí měsíční faktury bude uplatněna pozastávka - zádržné ve výši 5 

% , tj. celkem 943.000,- CZK z fakturované ceny . Zádržné bude uhrazeno 

objednatelem po předání a převzetí díla, po odstranění případných vad a nedodělků 

evidovaných v zápise o předání a převzetí díla a po kolaudačním řízení. O 

kolaudační řízení objednatel požádá za spolupráce se zhotovitelem ihned po 

dokončení , předání a převzetí díla . 

6.3. Lhůta splatnosti dílčích faktur je 14 dní ode dne převzetí a potvrzení faktury 

objednatelem. Za splnění proplacení faktury se považuje den, kdy objednatel předá 

fakturu k proplacení svému finančnímu ústavu. 

6.4.  Objednatel prohlašuje , že má po dobu výstavby zajištěno finanční krytí 

realizovaného díla . 

 
7. Předání a převzetí díla 

 

7.1. Objednatel převezme dílo, dokončené v souladu s touto smlouvou, od 

zhotovitele po jeho dokončení písemným protokolem.  

7.2. Dílo bude ukončeno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. 

7.3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně ve lhůtě 10 dnů před plánovaným 

termínem předání a převzetí díla k přejímce díla s tím, že se obě strany dohodnou 

na termínu přejímky. 

7.4. Při předání a převzetí díla se uskuteční společná prohlídka díla-stavby, ze 

které bude vyhotoven zápis-předávací protokol podepsaný zhotovitelem a 

objednatelem . V něm se uvedou  všechny vady a  nedodělky s termínem 

odstranění. 
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7.5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady a nedodělky 

bránící užívání objektu , popřípadě bude vykazovat velké množství drobných vad a 

nedodělků. 

7.6. Pokud se provedenými kontrolami prokáže, že plnění díla bylo provedeno 

kompletně a v souladu se smlouvou, potom objednatel dílo – stavbu převezme. 

7.7. Při převzetí se vyhotoví písemný protokol o převzetí. Tento protokol o 

převzetí musí obsahovat jednotlivá kontrolovaná plnění a potvrzení ze strany  

objednatele, že neexistují žádné důvody, které by bránily v přejímce. Kromě toho 

se v protokolu uvede datum přejímky. 

       7.8. Předání a převzetí díla bude obsahovat veškeré doklady , revize , atesty a  

prohlášení     

        o shodě atd. , prokazující řádně provedené dílo. 

 

 

 
8. Záruční doba – odpovědnost za vady 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle 

podmínek této smlouvy a závazných právních a technických norem platných v ČR 

a podmínek stanovených správními orgány ve stavebním povolení. 

8.2. Záruční doba je stanovena na 48 měsíců pro práce HSV, PSV včetně prací 

subdodavatelů a začíná dnem následujícím po datu podepsání protokolu o předání 

díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

8.3. Záruční doba  48 měsíců se nevztahuje na předměty a zařízení, u kterých 

garantuje nižší nebo vyšší   záruční  dobu  výrobce  či   dodavatel  předmětů,  

zařízení  a   speciálních   dodávek (subdodávek). K předání a převzetí etapy díla 

bude předložen seznam předmětů, zařízení a speciálních dodávek, jejichž záruční 

doba je kratší nebo delší než 48 měsíců. 

8.4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět plnění díla dle odst. 3.1. po 

celou záruční dobu 48 měsíců. 

8.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny přímými 

dodavateli objednatele,  případně provozem objednatele. Dále neodpovídá za 

závady sanačního systému – sanační omítky v suterénu, které mohou vzniknout 

z důvodu, že není řešena komplexní příčina mokrého zdiva v suterénu. 

Nezodpovídá za případný vznik plísní v koupelnách u nezatepleného štítového 

zdiva od parkoviště, který může být způsoben nedostatečným větráním objektu po 

výměně oken (nedostatečná infiltrace utěsněnými okny).   

8.6. Při uplatnění reklamace objednatelem je zhotovitel povinen oznámit 

stanovisko, zda  reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, 

nejdéle však do 7 dnů po obdržení písemné reklamace objednatele. Pokud tak 

neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.  

8.7. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo na zhotoviteli 

požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma bezodkladně nejpozději do 

10 dnů ode dne písemného oznámení, pokud nebude dohodnut písemně termín jiný 

po oznámení stanoviska zhotovitele . V případě havárií způsobených na straně 

zhotovitele odstranění do 24 hodin. 
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8.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději  do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za 

řádně uplatněnou. 

8.9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez 

zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou  oprávněného 

zástupce zhotovitele . 

8.10. Zhotovitel  ručí objednateli za závady vzniklé po opravě v nové záruční 

lhůtě. 

8.11. Na vady v záruční době se stanovuje nová záruční doba ze zákona. 

 
9. Smluvní pokuty 

 

9.1. V případě nedodržení lhůty plnění dle oddílu 5. se zhotovitel zavazuje uhradit  

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%  ze smluvní ceny dokončované a 

předávané části díla za každý započatý den prodlení. 

9.2.  V případě úmyslného neuhrazení dílčích faktur ze strany objednatele má 

právo zhotovitel po objednateli žádat úhradu penále ve výši  0,05% z vystavené 

faktury za každý den prodlení, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou na 

jiném termínu financování stavby.  

 
10. Změna smlouvy a výpověď smlouvy 

 

10.1. Pokud dohody uzavřené podle bodu 3.7., 3.8. a 3.9.. mají vliv na předmět 

nebo termín splnění závazků, bude vystaven dodatek ke smlouvě, který bude 

specifikovat požadavky, které nebyly obsahem původní smlouvy o dílo a zohlední 

rovněž úpravu ceny, či změnu termínu pokud těmito dohodami budou dotčeny. To 

se týká i záležitostí specifikovaných v bodu 4.5. – 4.7. 

10.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, 

které  budou platné jen tehdy, budou-li řádně oboustranně potvrzené a podepsané 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především  případů  

omezení rozsahu  díla  nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy. V obou 

případech  je předchozí změna nezbytnou podmínkou, bez jejíž splnění nelze 

uplatňovat právo na  snížení, respektive zvýšení ceny.  
 10.3. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 ti  

kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. 

 
11. Podmínky provedení díla 

 

11.1. Staveniště bude předáno před zahájením prací – září 2012 

11.2. Dodávka bude realizována ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku, 

v souladu s podmínkami uvedenými v SOD a zadávací dokumentaci a  

všeobecných obchodních  podmínek  pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního 

zákoníku 

11.3. Objednatel předá před zahájením realizace 3 tištěné  paré (jedno bylo 

předáno) projektové dokumentace včetně speciálních profesí, pravomocné stavební 

povolení, vyjádření dotčených orgánů a organizací. Bez těchto náležitostí nebudou 

práce zahájeny. 

11.4. Objednatel určí příjezdové trasy na staveniště. 
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11.5. Rozsah staveniště bude vymezen při přejímce staveniště. Bude určena plocha 

na zařízení staveniště o výměře 150 m2. 

11.6. Objednatel předá při přejímce staveniště doklady o existenci podzemních 

sítí. Vytýčení inženýrských sítí a vyjádření správců inženýrských sítí zajistí 

zhotovitel. Případné poplatky hradí objednatel. 

11.7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto 

práce zhotovitel za úhradu – je stanoveno ve smluvním rozpočtu. 

11.8. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků 

v prostoru staveniště, bude dodržovat hygienické předpisy a zajistí nezbytná 

školení pracovníků třetí osoby. Zhotovitel odpovídá za škody, a to i třetím osobám, 

vzniklé v souvislosti s prováděním stavby. Zhotovitel je odpovědný za svůj dodaný 

stavební materiál po celou dobu realizace stavebních úprav. 

11.9. Objednatel určí pro zhotovitele napojovací místa k odběru elektrické energie 

a vody pro potřeby staveniště.  Rozvody od těchto napojovacích míst provede 

zhotovitel vlastním nákladem. Náklady spotřebovaných energií (tj. vodné a stočné, 

náklady na el. energii) po dobu výstavby ponese zhotovitel včetně  jejich měření. 

11.10. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole kvality a 

rozsahu všech stavebních prací, které mají být v dalším technologickém postupu 

zakryty nejméně tři pracovní dny předem. Výzva musí být průkazná  např. e-mail z 

důvodu občasného stav. dozoru je zápis ve stavebním deníku nedostačující..  

Objednatel prověření těchto prací potvrdí zápisem do stavebního deníku do 3 dnů 

od vyzvání zhotovitelem. Pokud se objednatel nedostaví do 4 dnů a nevykoná 

kontrolu těchto prací, bude zhotovitel  v práci pokračovat. Pokud bude objednatel 

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 

splnit na náklady objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo 

zjištěno, že práce nebyly provedeny dle projektové dokumentace a ČSN. 

11.11. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro zařízení 

staveniště , případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje 

objednatel a nese veškeré případné  poplatky. 

11.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. 

11.13. Objednatel kontroluje průběh realizace výstavby skrze osobu pověřenou – 

technický dozor objednatele.  

11.14. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu 

stavebních prací požadovat jejich odstranění a  vyžadovat provádění díla dle 

smluvních podmínek, technických norem a dalších rozhodnutí orgánů státní správy.  

11.15. Zhotovitel povede o průběhu stavebních prací stavební deník, a to od 

zahájení prací. Do deníku se zapisují všechny údaje a skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Denní záznamy se provádějí v den, 

kdy byly práce provedeny a nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu, 

výjimečně den následující a provádí je stavbyvedoucí, nebo osoba jím pověřená. 

Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, zapíše to do pěti dnů 

ode dne průkazného seznámení se zápisem zhotovitele do deníku s uvedením 
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důvodů, jinak se má za to, že  s obsahem zápisu souhlasí. Z důvodu občasného 

dozoru je zápis (výzva) ve stavebním deníku nedostačující. Během pracovní doby 

musí být stavební deník  na stavbě trvale a přístupný. Zápisy ve  stavebním deníku 

se nepovažují za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků 

a změn smlouvy. Deník je přístupný pro technický dozor objednatele a zástupce 

orgánů státní správy, jejichž zástupce je oprávněn provádět do stavebního deníku 

záznamy. 

11.16. Pro stavební deník musí být použita předtištěná brožura s číslovanými 

stránkami, kde jsou vždy tři stránky označeny stejným číslem. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím stavby objednatelem a  odstraněním 

poslední vady díla. 

11.17 Objednatel bude na staveništi vykonávat občasný stavební dozor, minimálně 

1x týdně. 

11.18. Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen 

odstranit na své náklady odpady  a nečistoty vzniklé jeho činností. 

11.19. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla bude minimalizovat zásahy do 

okolních pozemků a uhradí veškeré  škody tímto  zásahem vzniklé. 

11.20. Po dokončení prací zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů od dokončení díla 

a v řádném stavu jej protokolárně předá objednateli.  

11.21. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu a likvidovat 

odpad vzniklý ze stavební činnosti v souladu se zákonem č.125/97 a jeho 

prováděcími vyhláškami. 

        11.22.  Zhotovitel si je vědom, že stavba je prováděna za provozu prodejen a učiní 

taková   

        opatření , aby nedošlo ke škodám na majetku objednatele nebo jeho nájemců. 

 
12. Zmocnění 

 

12.1. Zmocnění zhotovitele ve věcech smluvních : ing. Libor Dořičák – tel. 603 

234 934 

12.2. Zmocnění zhotovitele ve věcech provozních : Jan Mička – tel. 737 150 115, 

Ing. 

          Ivana Pavlisková – tel.  737 150 114  , e-mail: utvar.technika@seznam.cz 

12.3.  Zmocnění objednatele ve věcech technických a  stavebního dozoru :   

                  Ing. Antonín Těupil – tel. 603 511 376 ,e- mail : kavost@centrum.cz 

 

 
13. Ostatní ustanovení 

 

13.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 

poradách (kontrolních dnech), které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, 

nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Těchto kontrolních dnů se bude účastnit 

zodpovědný zástupce zhotovitele. 

13.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a podmínky této 

smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele včetně 

zadávacích podmínek na předmětné dílo, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
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oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 

kompetentních orgánů státní správy, zejména obsaženými ve stavebním povolení.  

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. 3 

této smlouvy a je způsobilý provádět stavební činnost v souladu se zákonem 

360/1992 Sb. ve znění  zákona 164/1993 Sb. a jeho novely č.275/1994 Sb. 

13.4. Zhotovitel provede dílo pod vlastním obchodním jménem a ručí za kvalitu 

provedené práce i u subdodavatelů, kteří se na realizaci díla budou podílet 

13.5. Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 

povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13.6.  Objednatel je povinen zastavit nebo omezit dohodnutý rozsah díla z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. Tento požadavek musí být zapsán do stavebního 

deníku objednatelem, aby bylo možno bezproblémově přerušit technologické 

postupy. 

       13.7. Při dočasném přerušení nebo definitivním zastavení prací na díle ze strany 

        objednatele, které bude oznámeno objednatelem písemně, zaplatí objednatel 

zhotoviteli  

        skutečně vynaložené náklady  a škody vyplývající ze zastavení  stavebních prací, 

jako je  

        například nezabudovaný a vydodaný materiál, objednané dodávky, a to ke dni 

zastavení   

        prací objednatelem. Důvodem k přerušení nebo zastavení stavebních prací ze 

strany  

       zhotovitele je prodlení s  úhradou  faktur  delší než 30 dnů  po splatnosti,  nebude-li  

       dohodnuto  jinak. Skutečně vynaložené náklady a škody vyplývající z přerušení 

nebo  

       zastavení stavby budou po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami  

       uhrazeny do 30 dnů od vystavení faktury. 

 

 

 

 
14. Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu 

 

14.1. Stavba je prováděna v objektu ve vlastnictví objednatele. 

14.2. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, je do doby 

jejich zabudování zhotovitel. Průběžnou úhradou faktur za provedené práce 

přechází vlastnictví díla na objednatele. 

14.3. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne předání předmětu 

díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody jak na zhotoveném díle, tak na věcech 

k jeho zhotovení opatřených. 

14.4. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu 

nebezpečí škody na věci  na objednatele, zhotovitel za úplatu a sjednaných 

podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní. 

14.5. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu z titulu škod vůči třetí osobě, 

což zaručuje objednateli plnění do výše 15 mil. Kč  z titulu případných škod 

způsobených na majetku objednatele zhotovitelem. Tato pojistná smlouva nemá 
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charakter majetkového pojištění. Uzavření této pojistky je v kompetenci 

objednatele. 

14.6. Zhotovitel předloží do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo pojistnou smlouvu 

o stavebně-montážním pojištění do výše 15 mil. Kč v souladu s požadavkem 

úvěrové banky objednatele. 

14.7. Dojde-li k likvidaci nebo prohlášení konkurzu na zhotovitele, přechází 

vlastnictví ke zhotovené části díla a materiálům uskladněným v objektu 

zhotovování díla na objednatele automaticky ihned po zaplacení poměrné částky. 

14.8. V případě způsobení škody zhotovitelem objednateli, je stanovena délka 

promlčecí doby  dle zákona. 
 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva je platná i účinná od okamžiku podpisu oběma smluvními stranami. 

Její platnost končí splněním všech závazků obou stran. 

15.2. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost 

originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

15.3. Nedílnou přílohou smlouvy je zápis o předání a převzetí staveniště. 

15.4. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto 

smlouvou, se řídí Obchodním zákoníkem  a  všeobecnými obchodními  

podmínkami  pro zhotovení stavby dle § 273 Obchodního zákoníku . 

 

15.5. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně závaznými právními 

předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy 

nejprve vzájemným jednáním. 

 

 

 

 

 

 

 

        za zhotovitele :       za objednatele :  
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Příloha 7: Průměrné měsíční splátky 
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