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1 Úvod 

Tématem bakalářské práce je aplikace procesu zahájení podnikání rodinné 

firmy. Cílem této bakalářské práce je čtenáři přiblížit problematiku podnikání, 

vybraných právních forem podnikání, rodinného podnikání a tvorby podnikatelského 

plánu. Hlavním cílem je aplikace těchto teoretických poznatků na fiktivní společnosti a 

vznik životaschopného podniku. 

Spousta mladých lidí po dokončení studia stojí před rozhodnutím, zda budou 

pracovat v zaměstnaneckém poměru nebo začnou podnikat. Nedá se říct, která cesta je 

správná, jelikož člověk se sám musí rozhodnout, kterou cestou se vydá. Mnoho lidí chce 

začít podnikat, aby byli pány vlastního času, ale neuvědomují si, kolik času podnikání 

vyžaduje. Lidé musí přijmout riziko, které z podnikání plyne a počítat s možným 

neúspěchem. 

Zahájení podnikatelské činnosti předchází dlouhé rozhodování a plánování. 

Člověk by měl vědět v čem chce podnikat, jestli má k tomuto podnikání dostatečnou 

kvalifikaci, pokud to daný druh podnikání vyžaduje, případně tuto kvalifikaci získat. 

Měl by také plánovat finanční zdroje a analyzovat konkurenci na trhu. 

Teoretická část práce představí základní pojmy v podnikání, charakteristiku a 

význam malých a středních podniků. Práce bude dále zaměřena představení 

jednotlivých forem podnikání v České republice a důrazem na detailnější 

charakteristiku společnosti s ručením omezeným. Součástí této části budou také 

teoretické poznatky k podnikatelskému plánu a jeho struktuře. Závěr bude věnován 

charakteristice rodinného podnikání a výhody a rizika, která s tímto druhem podnikání 

souvisí. 

Praktická část práce bude rozdělena na dvě menší části. Jednou z nich bude 

aplikace jednotlivých kroků potřebných k založení a vzniku společnosti s ručením 

omezeným na fiktivním rodinném podniku s časovým horizontem. Samozřejmostí 

budou také potřebné přílohy, které jsou nutné k založení a vzniku společnosti. Druhou 

podstatnou části je vypracovat pro vznikající fiktivní podnik podnikatelský plán. 
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2 Teoretická východiska malých a středních podniků 
v České republice 

V této kapitole budou přiblížena čtenáři teoretická východiska, která budou 

v následujících kapitolách aplikována v praxi na fiktivně zakládajícím podniku. 

Budou zde vysvětleny základní pojmy týkající se podnikání, bude 

charakterizováno malé a střední podnikání a jeho přínosy pro společnost. Dále bude 

čtenář seznámen s možnostmi právních forem podnikání v České republice se 

specializací na společnost s ručením omezeným a definicí rodinného podniku, které jsou 

klíčové pro zpracování praktické části. 

2.1 Základní pojmy 

Před samotným začátkem podnikání je nutné seznámit se se základními pojmy, 

které do oblasti podnikání patří. Každý začínající podnikatel by měl dokázat definovat 

co to je podnikání, kdo to je podnikatel, co si představit pod pojmem obchodní závod 

a obchodní firma. Tyto základní pojmy budou v této části vysvětleny. 

Podnikatel 

Prvním pojmem, který bude vysvětlen je pojem podnikatel z jednoho prostého 

důvodu. Na rozdíl od pojmu podnikání, je pojem podnikatel definován v zákoně a opírá 

se o něj. Jedná se o § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zákon říká, 

že podnikatelem je „ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost 

výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku. Dle tohoto zákoníku se za podnikatele také 

považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a osoba, která má k podnikání 

živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. 

S pojmem podnikatel se však člověk může setkat v každodenním životě, která 

má však základ vycházející z definice uvedené v zákoně. Je možné se setkat s definicí, 

že podnikatelem je: 

• osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního 

kapitálu, 

• osoba schopná rozpoznat příležitosti, mobilizovat a využívat zdroje a prostředky 

k dosažení stanovených cílů a ochotnou podstoupit tomu odpovídající rizika, 
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• iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

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

(Veber, 2012). 

Podnikání 

Definice pojmu podnikání nemá oporu v žádném zákoně. Pokud však budeme 

vycházet z definice podnikatele, tak podnikání je ustavičnou výdělečnou samostatnou 

činnost vykonávanou na vlastní účet a odpovědnost na živnostenské nebo jiné oprávnění 

za účelem zisku prováděna podnikatelem. 

Stejně jako pojem podnikatel, tak i pojem podnikání se používá v každodenním 

životě V různých oborech se však můžeme setkat s různými pohledy, jak je podnikání 

vnímáno. Tyto pohledy můžeme rozlišit do 4 oborů, kterými jsou: 

• ekonomické pojetí, kde podnikání je definováno jako dynamický proces zapojení 

ekonomických zdrojů k vytváření přidané hodnoty, 

• psychologické pojetí, kde je podnikání motivovaná činnost k potřebě něčeho 

dosáhnout získat, seberealizovat se, slouží jako prostředek zbavení se závislosti, 

• sociologické pojetí, kde je podnikání chápán k vytváření blahobytu pro všechny 

osoby zainteresované a hledáním cesty k lepšímu využití všech zdrojů a příležitostí, 

• a právnické pojetí, kde definice podnikání je odvozena z definice podnikatele, 

specifikované výše (Veber, 2012). 

Z předchozích definic lze odvodit, že pojem podnikání má ve všech pojetí 

společné znaky, ke kterým patří: 

• cílevědomá činnost, 

• iniciativní a kreativní přístupy, 

• organizovanost a řízení, 

• přidaná hodnota, užitek, 

• připuštění rizika neúspěchu, 

• soustavnost činnosti (Veber, 2012). 

Obchodní závod 

Obchodní závod je přesně definován v § 502, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanského zákoníku. Ten říká, že „obchodní závod je organizovaný soubor jmění, 
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který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se 

za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“  

Pojem obchodní závod byl dříve označován jako podnik. Jednalo se o pojem 

uvedený v § 5 zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, který byl zrušen k 1.1.2014 

a byl nahrazen právě zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. V textu práce je pro 

pojem obchodní závod chápán tedy také pojem podnik. 

Ve zjednodušeném pojetí se jedná o subjekt, v němž dochází k transformaci 

zdrojů na statky, obecněji lze říci přeměně vstupů na výstupy (Veber, 2012). 

Obchodní firma 

Obchodní firma je také definována v zákoně č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

Ten v § 423 říká, že „obchodní firma je jméno, od který je podnikatel zapsán 

do obchodního rejstříku.“ 

Obchodní firma lze tedy chápat jako název, pod kterým společnost vystupuje. 

2.2 Charakteristika malého a středního podnikání 

V úvodu je důležité definovat malé a střední podnikání (MSP). Definice MSP 

není jednoznačné a je možné se setkat s různými definicemi napříč různými zeměmi. 

V České republice existuje několik základních pojetí o definici MSP. Každé z nich má 

své opodstatnění, které mají významné dopady na jednotlivé podniky v podobě 

požadovaného rozsahu administrativy nebo rozlišné čerpání podpor v podnikání 

(Srpová, 2010). 

Jak již bylo zmíněno, je možné se setkat s různým pojetím MSP, ke kterým 

patří: 

• pojetí dle doporučení Evropské komise, 

• statistické pojetí. 

Pojetí dle doporučení Evropské komise 

Definice MSP vycházející z doporučení Komise č. 2003/361/ES říká, že 

do kategorie malých a středních podniků patří ty podniky, které: 

• zaměstnávají méně než 250 osob a 

• jejichž roční obrat nepřesahuje 50 miliónů EUR nebo jejichž bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje 43 miliónů EUR (Evropská komise, 2019). 
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Podniky, které mají více než 250 zaměstnanců, roční obrat vyšší než 50 miliónů 

EUR nebo bilanční suma roční rozvahy přesahuje 43 miliónů EUR spadají do kategorie 

velké podniky (Evropská komise, 2019). 

Takovéto členění je pro podniky velmi důležité s ohledem na poskytování 

podpory MSP, jelikož z definice MSP dle doporučení Evropské komise vychází zákon 

č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. MSP, které mají zájem 

o poskytnutí podpory musí splňovat následující 4 kritéria: 

• počet zaměstnanců, 

• roční obrat, 

• bilanční suma roční rozvahy, 

• nezávislost (Srpová, 2010). 

Uvedené údaje se vztahují k poslednímu uzavřenému účetnímu období 

a hodnoty obratu a bilanční sumy rozvahy se přepočítávají dle kurzu Evropské centrální 

banky ke konci roku, který předcházel roku podání žádosti o podporu (Veber, 2012). 

Nezávislost v tomto kontextu znamená, že podnik vlastněn z 25 % či více 

procenty jiným podnikem, který nesplňuje definici malého nebo středního podnikání, 

není považován za malý nebo střední podnik (Srpová, 2010). 

MPS dle doporučení Evropské komise lze podle zmíněných kritérií dělit 

na mikropodniky, malé podniky a střední podniky. Rozdělení je interpretováno 

v Tabulce 2.2. 

Tabulka 2.22: Členění podniků dle doporučení Evropské komise 

Podniky Počet zaměstnanců Roční obrat 

(v miliónech EUR) 

Bilanční suma 

(v miliónech EUR) 

Mikropodnik < 10 ≤ 2 ≤ 2 

Malý podnik < 50 ≤ 10 ≤ 10 

Střední podnik < 250 ≤ 50 ≤ 43 

Zdroj: vlastní zpracování na základě doporučení Evropské komise 

Statistické pojetí 

Od roku 1997 se pro účely tohoto pojetí člení podniky do tří kategorií podle 

počtu zaměstnanců: 

• malé podniky, které mají do 20 zaměstnanců, 

• střední podniky, které mají do 100 zaměstnanců, 
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• velké podniky, které mají 100 a více zaměstnanců (Veber, 2012). 

Pro malé podniky, které mají méně než 20 zaměstnanců neplatí všeobecná 

statistická povinnost a průzkum v této kategorii se provádí výběrovým způsobem 

(Veber, 2012). 

2.2.1 Význam a přínosy malého a středního podnikání 

Malé a střední podniky tvoří podstatnou většinu ve struktuře všech podniků. 

V roce 2020 téměř ve všech 27 zemích Evropské unie (EU). tvořily malé a střední 

podniky 99,8 % všech podniků v nefinančním podnikatelském sektoru. MSP tvořily 

také 65 % celkové zaměstnanosti v nefinančním podnikatelském sektoru všech zemí 

EU. MSP také generovaly 53 % přidané hodnoty v nefinančním podnikatelském sektoru 

(www.europa.eu). 

MSP jsou pro EU důležité z důvodu jejich dynamičnosti 

a konkurenceschopnosti, kterou přinášejí. Jsou také nositelem podnikavosti a inovací 

a tvoří tak oporu evropské ekonomiky. Z výše uvedených číselných faktů a uvedených 

výhod, které rozvoj MSP přináší, patří k prioritám Evropské unie podpora malých 

a středních podniků (Srpová, 2010). 

V České republice se počet MSP neustále zvyšuje. V roce 2020 bylo evidováno 

1 248 763 aktivních malých a středních podniků, což je nárůst o 109 265 MSP oproti 

roku 2015, kdy bylo evidováno 1 139 498 (www.amsp.cz). 

MSP jsou typicky vlastněny lokálními subjekty a přinášejí tak užitek danému 

regionu a také státu. Jednak se jedná o ekonomické přínosy v podobě odvodů daní 

do státní pokladny, ale pomáhají také v již zmiňované snížení nezaměstnanosti 

v regionu i státu. Mimo jiné se jedná o protipól ekonomické a politické moci, působí 

proti posilování nadnárodních společností s monopolními tendencemi (Veber, 2012). 

MSP stojí za mnohými inovacemi v podobě nových produktů a technologických 

postupů. Velké podniky zaměřují pozornost, na již zavedené produkty, které chtějí 

vyrábět ve velkém množství. Na druhou stranu malé a střední podniky se musí 

soustředit na vytváření nových produktů a služeb, aby dosáhly úspěchu. Díky tomu jsou 

schopny rychleji reagovat na změny a měnící se požadavky na trhu (Neagu, 2016). 

http://www.europa.eu/
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2.2.2 Omezení a překážky malého a středního podnikání 

I když malé a střední podniky mají podstatný význam pro ekonomiku 

a společnost, podniky se potýkají také s velkou řadou omezení. Především je vhodné 

zmínit obtížnější přístup k potřebnému kapitálu ve srovnáním s velkými podniky nebo 

administrativní zátěž v podobě nadměrné byrokracie (Srpová, 2010).  

V České republice a na Slovensku jsou označovány za nejčastější překážky 

rozvoje MSP nízká vymahatelnost práv, nestabilita a nejasnosti v zákonech, odvodech, 

byrokracie a korupce, které jsou jednoznačně považovány za dlouhodobé problémy. 

Mimo jiné musí podniky nejen v České republice, ale v celé Evropě, čelit regulační 

zátěži ze strany státu, ale také ze strany Evropské komise (Gavurova, 2020). 

2.3 Formy podnikání v České republice 

Před začátkem samotného podnikání je nutné posoudit mnoho faktorů. Je nutné 

rozhodnout o počtu společníků, požadované výši počátečního kapitálu a způsobu 

zajištění těchto finančních prostředků. Důležitá je také volba právní formy podnikání 

(Srpová, 2020). 

  Kromě právní formy podnikání je nutné zvolit také související obchodní firmu. 

Obě náležitosti lze v průběhu podnikání změnit, ale je nutné počítat s komplikacemi 

a náklady, které tato transformace přinese. Správnou počáteční volbou právní formy 

podnikání a obchodní firmy je možné vyhnout se případným komplikacím a nákladům 

(Srpová, 2020, Veber, 2012). 

V České republice rozlišujeme právní formy podnikání na podnikání fyzických 

a právnických osob.  
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Obrázek 2.3.1: Právní formy podnikání 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.3.1 Podnikání fyzických osob 

V kontextu podnikání fyzických osob je častým pojmem osoba samostatně 

výdělečně činná (OSVČ), kterou je například živnostník, samostatný zemědělec 

nebo soudní znalec (Srpová, 2020). 

Před zahájením podnikání jako fyzická osoba je nutné získat živnostenské nebo 

jiné oprávnění potřebné k provozování podnikatelské činnosti. Zákon č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání říká, že „živností je soustavná činnost provozovaná 

samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku 

a za podmínek stanovených tímto zákonem“. 

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění je 

nejpoužívanější právní formou podnikání, což znázorňuje tabulka 2.3. 

Při výběru podnikání na základě živnostenského oprávnění je nutné, aby činnost 

podnikání byla živností a zjistit, do které skupiny živností patří. Pro získání 

živnostenského oprávnění je nutné vždy splňovat všeobecné podmínky a u některých 

skupin živností je nutností naplňovat také odborné podmínky. Tyto podmínky jsou 

stanoveny v zákoně o živnostenském podnikání, jedná se o: 
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• Všeobecné podmínky, kterými je dosažení minimálního věku 18 let, způsobilost 

k právním úkonům, která je prokazována občanským průkazem a bezúhonnost, 

která je průkazná výpisem z trestního rejstříku. 

• Zvláštní podmínky, kterými je odborná nebo jiná způsobilost, která je prokazována 

dokladem o řádném ukončení požadovaného vzdělání nebo dokladem o vykonání 

požadované praxe v oboru podnikání (Srpová, 2020). 

Pokud podnikatel nesplňuje požadovanou odbornou způsobilost, lze podnikat 

prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba 

splňující všeobecné a odborné podmínky pro provozování živnosti, se kterým je 

uzavřena smlouva o odpovědnosti za řádný provoz živnosti a odpovědnosti 

za dodržování stanovených předpisů (Srpová, 2020). 

Dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání lze rozdělit živnosti na 

živnosti ohlašovací a koncesované. 

Živnost ohlašovací 

Živností ohlašovací je živnost vykonávána na základě ohlášení. Tyto živnosti 

jsou prokazatelné výpisem z živnostenského rejstříku a dle zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání se dělí dále na: 

• Živnosti řemeslné, pro které je potřeba splnit odborné podmínky pro provozování 

živnosti, které jsou uvedeny v příloze č. 1 živnostenského zákona.  

• Živnosti vázané, které lze provozovat při prokázání odborné způsobilosti, kterou 

stanovuje příloha č. 2 živnostenského zákona. 

• Živnosti volné, pro jejichž získání není nutné prokazovat žádnou odbornou 

způsobilost. Dostačující je splnění všeobecných podmínek. Živnost se nazývá 

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, 

jejíž rozsah se stanovuje výběrem ze seznamu 82 činností, které jsou uvedeny 

v příloze č. 4 živnostenského zákona. 

Živnost koncesovaná 

Živnosti koncesované vznikají na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti 

lze prokázat také výpisem z živnostenského rejstříku. Pro provozování této živnosti je 

nutné kromě všeobecných podmínek a podmínek odborné způsobilosti získat koncesi 
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na základě vyjádření příslušného orgánu státní správy. Na koncesované neexistuje 

právní nárok (Srpová, 2020). 

Fyzická osoba může podnik také na základě jiného oprávnění. Tyto činnosti jsou 

definovány jiným právním předpisem a jsou označovány jako nezávislá nebo svobodná 

povolání (Srpová, 2020).   

2.3.2 Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob je podmíněno zápisem do obchodního rejstříku. 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích říká, že „obchodními korporacemi jsou 

obchodní společnosti a družstva“, přičemž obchodní společnosti tvoří společnosti 

osobní a kapitálové (Srpová, 2020). 

Dle zákona o obchodních korporacích se osobní společnosti člení na veřejnou 

obchodní společnost a komanditní společnost. Kapitálové společnosti se dělí 

na společnost s ručením omezeným a akciovou společnost. 

Zákon o obchodních korporacích definuje, že „družstvo je společenstvím 

neuzavřeného počtu osob, které je založeno vzájemné podpory svých členů nebo třetích 

stran, případně za účelem podnikání“. Obchodní společnosti budou definovány blíže 

v následující kapitole, zatímco družstvo pro účely této práce nebude blíže 

specifikováno.  

2.3.3 Srovnání forem podnikání 

Každý začínající podnikatel si může sám svobodně zvolit předmět a právní 

formu podnikání. Před rozhodnutím je vhodné se zamyslet nad následujícími kritérii: 

• způsob a rozsah ručením, 

• nutný počet zakladatelů, 

• minimální požadovaná výše základního kapitálu, 

• administrativní náročnost, 

• účast na zisku, 

• dostupnost potřebných finančních prostředků, 

• danění zisku, 

• nutnost zveřejňování účetní závěrky a jiných dokumentů (Srpová, 2020). 

Pro správný výběr právní formy podnikání je nutné odpovědět na dané otázky 

a vybrat pro vybraný předmět podnikání tu nejvhodnější formu. Proto budou čtenáři 
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vybrané právní formy podnikání níže nastíněny a vyzdvižení jejich výhod, ale také 

upozornění na jejich nevýhody. Základní informace jsou poté interpretovány v Tabulce 

2.3. 

Fyzická osoba  

Podnikání formou fyzické osoby, která podniká samostatně na základě 

živnostenského nebo jiného oprávnění (OSVČ) je často využívána začínajícími 

podnikateli nebo těmi podnikatelé, pro které tato podnikatelská činnost netvoří hlavní 

zdroj příjmu (Veber, 2012). 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost je osobní společností, pod kterou podnikají alespoň 

dvě osoby – může se jednat o osoby fyzické nebo právnické. Tyto osoby ručí 

za závazky společnosti celým svým majetkem společně a nerozdílně. Společníci jsou 

účastníci podnikání nebo spravují její majetek. Obchodní firma musí obsahovat 

označení veřejná obchodní společnost nebo její zkratky, kterými je veř. obch. spol. nebo 

v. o. s. Zákonem není stanovena vkladová povinnost společníků, a tedy ani minimální 

základní kapitál společnosti. Zakládajícím dokumentem společnosti je společenská 

smlouva v písemné formě s úředně ověřenými podpisy společníků (Moravec, 2021). 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost je stejně jako veřejná obchodní společnost osobní 

společností. Společnost musí mít alespoň dva společníky, jednoho komanditistu 

a jednoho komplementáře. Komanditisté ručí za závazky společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku, zatímco komplementáři ručí 

celým svým majetkem. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení 

komanditní společnost nebo její zkratky, kterými jsou „ kom. spol.“ nebo „k. s.“. Pokud 

obchodní firma obsahuje jméno jednoho z komanditistů, ručí tento komanditista 

za závazky společnosti stejně jako komplementář. Všichni společníci se účastní 

podnikání nebo správou jejího majetku. Společenská smlouva je zakládajícím 

dokumentem komanditní společnosti a je nutné její vyhotovení v písemné formě 

s úředně ověřenými podpisy společníků (Moravec, 2021). 

 

 



16 

Akciová společnost 

Akciová společnost je kapitálovou společností, u které základní kapitál tvoří 

určitý počet akcií, přičemž minimální výše základního kapitálu je stanovena 

na 2 milióny Kč nebo 80 tisíc EUR. Akcií se rozumí cenný papír nebo zaknihovaný 

cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona 

a stanov společnosti na jejím řízení, zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím 

zrušení s likvidací. Společníci neručí za závazky společnosti. Založení společnosti 

nastává schválením stanov, které musí mít zákonem daný obsah a formu veřejné listiny. 

Akciovou společnost lze rozdělit na monistickou a dualistickou systém. V obou 

systémech je nejvyšším orgánem valná hromada. V dualistickém systému dochází 

k rozdělení pravomocí mezi statutární orgán, kterým je představenstvo a kontrolní 

orgán, kterým je dozorčí rada. Od 1.1.2021 došlo k novelizaci monistického systému 

akciových společností, která upravila povinně vznikající orgány. Nově je povinným 

kromě valné hromady jen správní rada, která je řídícím a zároveň kontrolním orgánem 

(Moravec, 2021). 

Tabulka 2.3: Shrnutí srovnání vybraných právních forem podnikání 

 FO v. o. s. k. s. s. r. o. a. s. 

Počet 

zakladatelů 

1 osoba Minimálně 2 FO 
nebo PO 

Minimálně 1 
komplementář a 
1 komanditista 

Minimálně 1 FO 
nebo PO 

Minimálně 1 FO 
nebo PO 

Zakladatelský 

dokument 

Není stanoveno Společenská 
smlouva 

Společenská 
smlouva 

Zakladatelská 
listina nebo 
společenská 

smlouva 

Stanovy 

Minimální 

vklad 

společníků 

Není stanoveno Není stanoveno Není stanoveno 1 Kč 2 milióny Kč 
nebo 80 tisíc eur 

Ručení 

společníků 

Neomezené 

ručení 

Neomezené 

ručení 

Komplementář 

ručí neomezeně, 
komanditista 
ruší do výše 

svého 
nesplaceného 

vkladu 

Omezené ručení 

do výše 
nesplaceného 

vkladu 

Společníci 

neručí 

Daň 15 % 15 % 15 % Zisk společnosti 

19 % rozdělený 
zisk 15 % 

19 % 

Účast na zisku Všechen zisk po 

zdanění 

Zisk rozdělen 

stejným dílem 
mezi všechny 
společníky, 

pokud 
společenská 

smlouva 
nestanoví jinak 

Zisk rozdělen na 

polovinu, 
z něhož se dělí 

mezi 
komplementáře 
rovným dílem a 

mezi 
komanditisty 
podle podílu 

Podle podílu na 

základním 
kapitálu, pokud 

společenská 
smlouva 

nestanoví jinak 

Podle podílu na 

základním 
kapitálu, pokud 
stanovy neurčí 

jinak 

Nejvyšší orgán Není stanoveno Není stanoveno Všichni 
společníci 

Valná hromada Valná hromada 
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Statutární 

orgán 

Není stanoveno Všichni 

společníci 

Všichni 

komplementáři 

Jednatel nebo 

jednatelé 

Správní rada 

nebo 
představenstvo 

Kontrolní 

orgán 

Není stanoveno Není stanoveno Není stanoveno Dozorčí rada Správní rada 
nebo dozorčí 

rada 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.4 Společnost s ručením omezeným 

Objasnění problematiky společnosti s ručením omezeným je klíčová pro postup 

zakládání fiktivní společnosti v praktické části, proto je této právní formě podnikání 

věnována největší pozornost. Čtenáři bude přiblížena charakteristika společnosti 

s ručením omezeným, kroky, které je nutné učinit při jejím zakládání i vzniku. Dále 

budou přiblíženy náležitosti společenské smlouvy, jakožto zakládajícího dokumentu 

společnosti s ručením omezením, orgány společnosti a podíl společníka. 

Do roku 2014 byla společnost s ručením omezeným upravována Obchodním 

zákoníkem, který nahradil Zákon o obchodních korporacích. Společnost s ručením 

omezeným je právně upravena současně ve 2 zákonech, a to Zákonu o obchodních 

korporacích a Občanském zákoníku. 

2.4.1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je stejně jako akciová společnost kapitálovou 

společností. Často používaná je zkratka „spol. s r. o.“ nebo „s. r. o.“ (Pravdová, 2021). 

Dle platných dat zveřejněných Českým statistickým úřadem existovalo 

k 31.12.2020 celkem 788 141 právnických osob, ze kterých 491 811 bylo právě 

společností s ručením omezeným. Z těchto čísel lze říct, že s. r. o. je nejvyhledávanější 

právní formou podnikání právnických osob v České republice. Dále na základě 

zveřejněných dat lze říct, že počet s. r. o. má dlouhodobě rostoucí trend v České 

republice. Pro srovnání v roce 2010 existovalo 315 289 s. r. o. v České republice 

(www.czso.cz). 

Typickým rysem s. r. o. je omezené ručení společníků. Společníci ručí 

za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové 

povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem 

vyzváni k plnění. Poté, co jsou splaceny všechny vkladové povinnosti všech společníků 

a tato skutečnost je zapsána v obchodním rejstříků, společníci neručí za závazky 

společnosti. Společnost jako taková ručí neomezeně celým svým majetkem (Pravdová, 

2021). 
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Společnost s ručením omezeným má povinnost vytvořit základní kapitál. Hlavní 

funkcí základního kapitálu společnosti byla opora pro věřitele, která měla kompenzovat 

omezené ručení společníků s. r. o. Od roku 2014, kdy vyšel v platnost zákon 

o obchodních korporacích, je tato funkce výrazně potlačena, jelikož minimální základní 

kapitál je stanoven na 1 Kč. Základní kapitál je tvořen souhrnem vkladů všech 

společníků do společnosti, které mohou mít v případě s. r. o. peněžitý i nepeněžitý 

charakter. Vklad nepeněžitého charakteru musí posoudit znalec a nesmí být v žádném 

případě v podobě práce nebo služby (Pravdová, 2021). 

Společníkem společnosti může být jen 1 osoba, ať už fyzická, tak právnická. 

V praxi je u s. r. o. typický úzký okruh společníků, kteří jsou zároveň jednateli 

společnosti a jsou zároveň řídícím orgánem společnosti. Omezený počet společníků má 

za následek omezení nebo vyloučení převoditelnosti podílů na jiné osoby (Moravec, 

2021, Pravdová, 2021). 

Konkrétní uspořádání, práva a povinnosti společnosti nejsou v zákoně výrazně 

omezeny, což přináší společníkům relativní flexibilitu při jejich formování. Toto klade 

vysoké nároky na společníky, aby věnovali zvýšenou pozornost při tvorbě společenské 

smlouvy (Pravdová, 2021). 

2.4.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

Vznik společnosti s ručením omezeným má 2 fáze, které je nutné realizovat. 

První fází je založení společnosti, které nastává uzavřením společenské smlouvy, 

popřípadě zakladatelské listiny, je-li zakladatelem jediná osoba. Okamžikem uzavření 

společenské smlouvy, a tedy založením společnosti vznikají společníkům práva 

a povinnosti. Druhou fází je vznik společnosti, který nastává zápisem společnosti 

do obchodního rejstříku, čímž se společnost stává právnickou osobou. Zápis 

do obchodního rejstříků provádí rejstříkový soud na základě návrhu všech jednatelů 

společnosti nebo notář přímým zápisem za základě podkladového notářského zápisu 

(Pravdová, 2021). 

Založení společnosti 

Založení společnosti nastává podpisem společenské smlouvy všemi společníky, 

pokud je společníkem jen jedna osoba, je nutné pro založení sepsání zakladatelské 
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listiny. Společenská smlouva musí být sepsána formou veřejné listiny, tedy notářského 

zápisu a musí obsahovat zákonem požadované náležitosti (Pravdová, 2021). 

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí být sepsána formou 

veřejné listiny, proto je vyžadována přítomnost notáře. Při každé změně je vyžadována 

její úprava ve formě veřejné listiny (Pravdová, 2021). 

Zákon o obchodních korporacích umožňuje společníkům flexibilitu 

při formulaci práv a povinností v rámci společnosti, ale nechrání společníky 

a společnost jako jeho předchůdce, tedy obchodní zákoník. Z tohoto důvodu je nutné 

společenskou smlouvu pečlivě formulovat, aby předcházela možným nepříjemnostem 

(Pravdová, 2021). 

Ačkoli zákon umožňuje relativní přizpůsobivost společenské smlouvy, existují 

zákonem vyžadované náležitosti, které každá musí obsahovat. Povinnými náležitostmi 

dle zákona je: 

• Obchodní firma. Občanský zákoník říká, že „obchodní firma je jméno, pod kterým 

je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku“. Zároveň zákon znemožňuje, aby 

podnikatel měl více než 1 obchodní firmu a zmiňuje nutnost její nezaměnitelnosti a 

neklamavosti. Společnost není klamavá, jestliže vypovídá o předmětu podnikání 

společnosti nebo obsahuje jméno člověka, ke kterému má společnost vlastní vztah. 

Pro použití jména v obchodní firmě je nutný souhlas dané osoby. Součástí obchodní 

firmy musí být také dodatek označující právní formu, v tomto případě spol. s r. o. 

nebo s. r. o. Rejstříkový zákon umožňuje tzv. rezervaci obchodní firmy, což 

znamená, že zakladatelé mohou ihned po založení společnosti požádat o zápis do 

obchodního rejstříku a rezervovat si tak vybranou obchodní firmu. Obchodní firma 

může být změněna v průběhu trvání společnosti za předpokladu změny společenské 

smlouvy. 

• Sídlo společnosti, kterým by mělo být místo, kde společnost provozuje svou činnost 

nebo místo, odkud je její činnost řízena. Slouží pro osobní nebo písemný styk mezi 

společností a třetími osobami a také pro určování místní příslušnosti orgánů veřejné 

moci. Do společenské smlouvy postačí uvést název obce, kde se sídlo společnosti 

nachází. 

• Předmět podnikání nebo předmět činnosti. Předmět podnikání se uvádí, když je 

společnost založena za účelem podnikání. Pokud je společnost založena za jiným 
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účelem, než je podnikání, uvádí se předmět činnosti. Údaj slouží pro poskytnutí 

informací třetím osobám o skutečné povaze předmětu podnikání nebo činnosti, ale 

slouží také pro osoby spojené se společností. 

• Určení společníků uvedením jejich jména a bydliště. Pokud se jedná o právnickou 

osobu uvádí se obchodní firma a sídlo.  

• Označení podílů. Tím se rozumí, zda společník může vlastnit více podílů, název 

druhu podílu a práva a povinnosti s ním spojené, upravuje-li společenská smlouva 

více druhů podílů. Zákon upravuje základní podíl, se kterým jsou spojena práva 

a povinnosti upravená v zákoně o obchodních korporacích. Je možné vytvářet také 

zvláštní druhy podílů, které přidávají další práva a povinnosti, případně modifikují 

práva a povinností upravená zákonem. Může se jednat také o podíl v podobě 

cenného papíru, tzv. kmenový list. 

• Výše vkladu nebo vkladů připadající na podíl nebo podíly. Minimální výše vkladu 

jednoho společníka je 1 Kč připadající na jeden podíl. Společenská smlouva může 

určit vyšší výši vkladu a také rozdílné výše vkladu pro jednotlivé společníky. 

• Výše základního kapitálu. Základní kapitál je souhrn všech vkladů, tedy součet 

peněžitých a nepeněžitých vkladů. Minimální výše základního kapitálu může činit 

1 Kč, jelikož s. r. o. lze založit jedinou osobou a minimální výše vkladu jednoho 

společníka je 1 Kč. Maximální výše základního kapitálu není stanovena. 

• Jednatelé nebo jednatel, kteří tvoří statutární orgán společnosti. Společenská 

smlouva stanoví počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost vůči třetím 

osobám. Počet jednatelů je nutné uvést určitou základní číslovkou nebo jej stanovit 

způsobem, kdy je možné přesně určit, kolik má společnost jednatelů k danému 

okamžiku. Je nutné také uvést způsob jednání jednatelů za společnost. 

• Správce vkladů. Tento údaj je povinný pouze při založení společnosti, po jejím 

vzniku je možné tento údaj ze společenské smlouvy vypustit. 

• Údaje o nepeněžitém vkladu jsou nutností pouze, pokud je při založení společnosti 

vnášen nepeněžitý vklad. Uvádí se popis předmětu vkladu, jeho ocenění, částka, 

kterou se započítává na emisní kurs a určení osoby znalce, který provedl ocenění 

předmětu nepeněžitého vkladu. Tento údaj je nutný, stejně jako správce vkladů, jen 

při založení společnosti, po vzniku společnosti je možné jej ze společenské smlouvě 

vypustit (OZ, Pravdová, 2012). 
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Vznik společnosti 

Vzniká-li společnost za účelem podnikání, pro které je potřeba živnostenské 

oprávnění, je nutné jeho získání před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 

Společnost může navštívit za tímto účelem kterýkoli živnostenský úřad v České 

republice a při zvolení ohlašovací živnosti, je nutné vyplnit jednotný registrační 

formulář pro právnickou osobu. Na živnostenský úřad je nutné přiložit společenskou 

smlouvu nebo zakladatelskou listinu, ale není nutné přikládat výpis z rejstříku trestů 

jednatelů. Ten si živnostenský úřad dokáže obstarat sám. Pokud jsou splněny všechny 

vyžadované podmínky, je zápis do živnostenského rejstříku proveden živnostenským 

úřadem do 5 dní od doručení ohlášení a podnikateli vydá výpis z tohoto rejstříku 

(Srpová, 2021). 

Společnost vzniká dnem zápisem do obchodního rejstříku. Je nutné, aby byl 

návrh na tento zápis podán nejpozději do 6 měsíců od založení společnosti, není-li 

ve společenské smlouvě uvedeno jinak. Zápis do obchodního rejstříku je oprávněn 

provádět rejstříkový soud nebo notář. V případě zápisu rejstříkovým soudem je potřeba 

vyplnit elektronický „inteligentní formulář“ dostupný na stránkách Ministerstva 

spravedlnosti. Návrh na zápis musí podepsat všichni jednatelé úředně ověřenými 

podpisy. Poplatek při zápisu rejstříkovým soudem v rejstříkovém řízení činí 6 000 Kč. 

Pokud zápis do obchodního rejstříku provádí notář, je proces flexibilnější a levnější. 

Poplatek v tomto případě činí celkem 4 273 Kč, odměna notáře za přímý zápis do OR je 

363 Kč (300 Kč bez DPH) a poplatek pro rejstříkový soud činí 2 700 Kč. Odměna 

pro notáře za sepsání podkladového notářského zápisu činí 1210 Kč (1000 Kč bez DPH) 

(Pravdová, 2021,  www.epravo.cz). 

K návrhu na první zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím rejstříkového 

soudu musí být přiloženy následující přílohy: 

• Společenská smlouva nebo zakladatelská listina, jestliže je pouze jeden zakladatel 

a musí mít formu notářského zápisu.  

• Doklady o splacení předmětu vkladu nebo jeho části. U peněžitého vkladu se 

předkládá výpis z účtu předložený bankou a prohlášení správce vkladu. 

U nepeněžitého vkladů a peněžitých vkladů do 20 000 Kč postačí předložit 

prohlášení správce vkladu. 
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• Pokud existují vklady nepeněžitého charakteru, je nutný znalecký posudek ocenění 

vkladu znalcem. 

• Souhlas zapisovaných osob, kterými jsou společníci, jednatelé, případně členové 

dozorčí rady. Jedná se o prohlášení zapisovaných osob, že souhlasí se zápisem 

do obchodního rejstříku. Je nutné, aby byl podpis úředně ověřen nebo je nutné, aby 

prohlášení bylo součástí notářského zápisu. 

• Čestné prohlášení jednatelů, že splňují podmínky pro výkon funkce. Součástí bývá 

také souhlas se zápisem do obchodního rejstříků, proto je předkládáno s úředně 

ověřeným podpisem. 

• Oprávnění k podnikání, které se dokládá dokladem o oprávnění k podnikatelské 

činnosti dle zvláštních předpisů. Není vyžadováno předložit výpis z živnostenského 

rejstříku.  

• Právní důvod užívání prostoru, ve kterém je umístěno sídlo společnosti. Je doloženo 

písemným prohlášením vlastníka nemovitosti, jehož podpis je nutné úředně ověřit. 

Od vystavení prohlášení nesmí uplynout více než 3 měsíce. 

• Doručovací adresa na území České republiky, kde mají být doručovány písemnosti. 

Je nutné předložit pouze, pokud je navrhovatelem osoba zahraniční (Pravdová, 

2021). 

V případě přímého notářského zápisu je nutné přiložit k výše uvedeným 

dokumentům také: 

• Výpis z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce u občanů České republiky 

i cizinců s pobytem v ČR. V případě zápisu do obchodního rejstříku rejstříkovým 

soudem si je soud sám schopen zjistit požadované informace a není proto nutností.  

• Výpis z katastru nemovitostí kvůli umístění sídla společnosti. Ten také nemusí být 

předkládán v případě zápisu rejstříkovým soudem (Pravdová, 2012). 

Každý společník je povinen učinit vklad do společnosti. Je nutné vnést zcela 

všechny nepeněžité vklady a minimálně z 30 % splatit vklady peněžité ještě před 

zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Vklady přijímá a spravuje správce vkladů, 

což je osoba pověřená tímto úkolem ve společenské smlouvě. Pokud souhrn peněžitých 

vkladů je vyšší, než 20 000 Kč, vklady je nutné splácet na zvláštní účet banky, který je 

zřízen správcem vkladů. Při vkladu nepeněžitého charakteru je potřeba k procesu 

založení společnosti zapojení znalce, jehož úkolem je ocenit nepeněžitý vklad. 
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Při zpracovávání znaleckého posudku musí postupovat nestranně a nezávisle (Pravdová, 

2021). 

2.4.3 Podíl společníka 

Podíl společníka vyjadřuje jeho účast ve společnosti, ze které vyplývají také 

práva a povinnosti společníka. Výše podílu společníka je zákonem určena 

procentuálním poměrem vkladu, který společník do společnosti vložil k celkovému 

základnímu kapitálu společnosti, pokud společenská smlouva nestanovuje jinak. 

Existuje několik druhů podílu, které se rozlišují podle práv a povinností, které z nich 

společníkovi vyplývají. Zákon upravuje základní druh podílu, zvláštní druhy podílu 

musí být upraveny ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Může se jednat 

například o podíly s přednostním právem na podíl na zisku nebo podíly bez hlasovacích 

práv. Podíl společníka lze vyjádřit také podobou cenného papíru, v případě s. r. o. se 

jedná o kmenový list. Podíly formou kmenových listů může vydávat s. r. o. jen pokud 

tak stanoví společenská smlouva (Pravdová, 2021). 

Každému společníkovi, který vlastní podíl společnosti vznikají tato práva: 

• Právo na podíl na zisku. Pokud společnost generuje zisk (kladný hospodářský 

výsledek), má společník právo na vyplacení zisku. 

• Právo na podíl na likvidačním zůstatku. Pokud dojde ke zrušení společnosti 

s likvidací, je mezi společníky rozdělen likvidační zůstatek. 

• Právo na informace. Každý společník má právo požadovat od jednatelů informace 

o společnosti na valné hromadě i mimo ni. 

• Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě. Všichni společníci se podílejí 

nařízení společnosti účastněním na valné hromadě a hlasováním. 

• Společnická žaloba. Každý společník je oprávněn se za společnost domáhat náhrady 

újmy proti jednateli nebo splnění jeho povinností plynoucí z dohody. Je možné 

podat společnickou žalobu také proti dozorčí radě, vlivné osobě, společníkovi, který 

je v prodlení se splněním vkladové povinnosti nebo uplatnit právo společnosti 

na vyloučení společníka soudem (Pravdová, 2021). 

Kromě práv vznikají společníkovi také následující povinnosti plynoucí 

z vlastnění podílu společnosti: 

• Povinnost loajality společníka. Každý společník musí brát v úvahu zájmy 

společnosti a ostatních společníků. 
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• Vkladová povinnost. Každý společník má povinnost vložit do základního kapitálu 

společnosti vklad ve výši stanovené společenskou smlouvou.  

• Ručení společníků. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti 

do výše souhrnu nesplacených vkladů. 

• Příplatková povinnost. Jedná se o povinnost, kterou určuje společenská smlouva. 

Jedná se o možnost valné hromady uložit společníkům povinnost poskytnout 

peněžitý příplatek do vlastního kapitálu společnosti (Pravdová, 2021). 

2.4.4 Orgány společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je povinna dle zákona vytvářet 2 orgány, 

kterými jsou valná hromada, kterou tvoří společníci a statutární orgán, kterou tvoří 

jednatel nebo jednatelé. Je možné dle zákona vytvořit také kontrolní orgán, která se u 

s. r. o. nazývá dozorčí rada. Další orgány může společnost zřídit, pokud jsou zakotveny 

ve společenské smlouvě. Pravdová, (2021). 

Valná hromada 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezený 

a rozhoduje o nejdůležitějších otázkách společnosti. Je tvořena všemi společníky 

společnosti. Právem každého společníka je účastnit se zasedání valné hromady 

a hlasovat na ni. V některých případech může být vyžadována na valné hromadě 

přítomnost jednatele nebo notáře (Pravdová, 2021). 

Valná hromada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách týkající se společnosti. Její 

kompetence stanovuje zákon a společenská smlouva. Při rozhodnutí o záležitostech, 

které nespadají do kompetencí valné hromady podle zákone nebo společenské smlouvy, 

nemá nabyté rozhodnutí žádný právní účinek (Pravdová, 2021). 

Valná hromada musí být podle zákona svolána minimálně jednou za účetní 

období, společenská smlouva může vyžadovat častější svolávání. Valná hromada se 

schází také, když společnosti hrozí úpadek nebo existuje-li k jejímu svolání vážný 

důvod. Valnou hromadu má právo a zároveň povinnost svolat jednatel, případně 

jednatelé, jakožto statutární orgán společnosti. Ve vymezených případech mají možnost 

svolat valnou hromadu také společníci společnosti a dozorčí rada. Společníci 

společnosti mohou valnou hromadu svolat v případě, že společnost nemá jednatele 

nebo jednatel neplní dlouhodobě své povinnosti, což může být v praxi problémové. 
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Dozorčí rada, je-li zřízena, je povinna svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy 

společnosti (Pravdová, 2021). 

Jednatel nebo jednatelé 

Jeden jednatel nebo více jednatelů vytvářejí statutární orgán společnosti, který 

stojí za řízením, jednáním společnosti. Kompetence statutárního orgánu stanovuje zákon 

a společenská smlouva a hlavní funkce jednatele či jednatelů je zastupování společnosti 

navenek vůči třetím osobám. Jednatel může například za společnost uzavírat smlouvy, 

udělovat plnou moc, zastupovat společnost před soudy a orgány veřejné správy a jednat 

se zaměstnanci (Pravdová, 2018). 

Funkce jednatele vzniká určením jednatelů ve společenské smlouvě nebo 

zakladatelské listině, volbou valnou hromadou, náhradnictvím nebo jmenováním 

soudem. Pro vznik funkce jednatele stanovuje zákon podmínky, kterými je svéprávnost, 

bezúhonnost, neexistence překážek provozování živnosti a vyloučení z provozování 

funkce soudem (Pravdová, 2018). 

Počet jednatelů není zákonem stanoven, ale musí být uveden ve společenské 

smlouvě společnosti. Do společenské smlouvy je nutné uvést konkrétní základní 

číslovku nebo stanovit způsob určení počtu jednatelů tak, ať je v každém okamžiku 

možno určit, kolik má společnost jednatelů. Dle počtu a způsobu rozhodování mohou 

v s. r. o. nastat následující situace: 

• Společnost má jednoho jednatele. 

• Společnost má více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán a není nutné, aby 

rozhodovali ve sboru. Je však nutný souhlas většiny jednatelů, pokud společenská 

smlouva neurčí jinak. 

• Společnost má více jednatelů, kteří tvoří kolektivní orgán. V takovém případě je 

nutné, aby jednatelé rozhodovali ve sboru a pro rozhodování je stanovena řada 

pravidel zákonem (Pravdová, 2021). 

Důležitou povinností jednatele je postupovat s péčí řádného hospodáře, kterou je 

povinnost jednatele vykonávat funkci osobně, povinnost loajality a povinnost 

postupovat s potřebnými znalostmi a dovednostmi (Pravdová, 2018). 

Dozorčí rada 
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Dle zákona není povinností společnosti s ručením omezeným zřizovat dozorčí 

radu. Povinnost založení dozorčí rady může vyžadovat společenská smlouva 

společnosti. Je-li dozorčí rada zřízena, její hlavní činností je dohled nad jednáním 

jednatele či jednatelů (Pravdová, 2021). 

Působnost dozorčí rady ve společnosti stanovuje společenská smlouva. Při 

vymezení kompetencí je nutné brát v úvahu ustanovení, které určuje zákon. Jednak 

musí být dozorčí rada kontrolním orgánem a nesmí zasahovat do působnosti ostatních 

orgánů společnosti, které zákon upravuje. Pokud společenská smlouva neustanovuje 

působnost dozorčí rady, řídí se kompetence tohoto orgánu vymezené zákonem 

(Pravdová, 2021). 

2.5 Rodinný podnik 

V České republice je rodinný podnik definován jako rodinná obchodní 

korporace nebo rodinná živnost. Definice rodinného podnikání byla upravena dne 18. 

října 2021 usnesením vlády ČR č. 899 následovně: 

• „Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které členové jedné 

rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden 

člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace. Znaky 

rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem 

člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden 

jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, 

jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se 

považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává 

ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, 

pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu 

fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu. 

• Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí 

nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem 

živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání 

z jiného důvodu.“  

Pro účely definice rodinného podnikání se za členy jedné rodiny považují 

manželé nebo partneři dle zákona o registrovaném partnerství, příbuzní manželů či 
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partnerů do čtvrtého stupně, švagrové a švagři manželů nebo partnerů do třetího stupně 

nebo příbuzní v přímé linii či sourozenci (www.rodinnafirma.net). 

Rodinný podnik je nejstarším typem ekonomické organizace. I přes to ve světě 

neexistuje jednotná definice rodinného podniku, která by se dala použít zároveň 

pro politické, ekonomické a akademické účely. Nicméně, rodinné podniky se odlišují 

od nerodinných podniků dvěma důležitými prvky, kterými je vlastnictví a řízení. 

Ve většině definicí rodinného podniku se odkazuje na dominantní vlastnictví podniku 

rodinou v podobě vlastnictví většiny hlasovacích práv nebo vlastnictví více než 

poloviny kapitálu společnosti (Mikušová, 2018). 

Rodinný podnik se od ostatních druhů podnikání odlišuje také spojením 

2 různých prostředí, a to rodinného a podnikatelského. Tyto prostředí představují silné 

protiklady, jelikož v rodině převládá rovnost a péče o ostatní, zatímco v podnikatelském 

prostředí je důležitá vláda nejschopnějšího jedince (Petrů, 2016). 

Motivace v rodinných podnicích je také odlišná od motivace ostatních druhů 

podnikání. Hlavní motivací rodinných podniků je zaměření se na dlouhodobou 

udržitelnost podnikání více než na krátkodobé zisky. Je to způsobeno tím, že rodinné 

podniky nejsou zakládaný a řízeny za účelem prodeje, ale jedná se „dědictví“ rodiny 

(Mikušová, 2018). 

V souvislosti s rodinným podnikáním se často zmiňuje tří kruhový model (three-

circles model), který je ukazuje tři základní role, které jsou v rodinném podnikání 

zastoupeny. Jedná se o rodinu, vlastnictví a řízení. Tento model a provázanost 

jednotlivých rolí je znázorněna v Obrázku 2.5. 

Obrázek 2.5: Tří kruhový model 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat (Mikušová, 2018) 
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2.5.1 Silné a slabé stránky rodinného podnikání 

Rodinné podnikání má mnoho silných stránek, které mohou přinášet 

konkurenční výhody oproti ostatních druhů podnikání. Mezi silné stránky rodinného 

podnikání patří: 

• Dlouhodobé plánování, díky kterému je možné snížit rizika a snáze se vyrovnávat 

s nepředvídatelnými situacemi. 

•  Flexibilita členů rodiny, kteří podniku věnují veškerou svou práci, čas i peníze. 

• Stabilní kultura podniku. 

• Vysoká angažovanost členů rodiny, která přináší pozitivní vztahy s klienty. 

• Rozvržení pravomocí jednotlivých rodinných příslušníků, čímž je umožněno 

rychlejší rozhodování. 

• Schopnost efektivně využívat zdroje, které jsou k dispozici. 

• Usilování všech členů rodiny o úspěch podnikání i za předpokladu osobních obětí. 

• Dohoda mezi členy rodiny a vlastníky se společnými zájmy (Petlina, 2015). 

Rodinné podnikání má také slabé stránky, kterými jsou například: 

• Silné vztahy mezi členy rodiny, které souvisí s konzervativnějším vztahem k riziku. 

• Nepřijímání cizích zdrojů z důvodu odpovědnosti vůči zbylých členů rodiny. 

• Nutnost fungující komunikace mezi rodinou a podnikem. 

• Vysoký potenciál pro vznik konfliktů. 

• Menší schopnost reagovat na větší příležitosti nebo zakázky, což je způsobeno 

faktem, že rodinné podniky patří spíše do kategorie malých a středních podniků než 

do kategorie velkých mezinárodních podniků (Petlina, 2015). 

2.5.2 Rizika rodinného podnikání 

Rodinné podnikání, stejně jako každý jiný druh podnikání, přináší rizika, se 

kterými je nutné počítat a připravit se na ně. V rámci rodinného podnikání je možné se 

setkat se specifickými konflikty mezi členy rodiny. Kromě toho, že jedinci zapojení do 

podnikání mohou mít odlišné názory a záměry týkající se podnikání, mají velký dopad 

na podnikání také osobní konflikty mezi jednotlivými členy rodiny. Dalším možným 

rizikem souvisejícím specificky s rodinným podnikáním je tendence upřednostňovat 

členy rodiny v rámci podnikání, i když nedisponují požadovanými znalostmi 

nebo dovednostmi. Důsledkem tohoto chování je nepotismus, který může snižovat 
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pracovní morálku zaměstnanců, jelikož zaměstnaní jedinci neplní řádně své povinnosti. 

(Taki, 2021) 

Před samotným založením rodinného podniku je vhodné sestavit rodinný 

protokol, jehož záměrem je vyjádřit hodnoty, filozofii, pravidla a očekávání rodinných 

příslušníků zapojených do podnikání. Sestavením tohoto dokumentu je možné 

předcházet výše zmíněným rizikům a nastavit pravidla a role jednotlivých členů rodiny. 

Je důležité dokument průběžné přezkoumávat, aby korespondoval s momentálními 

potřebami rodiny a podnikání. (Mikušová, 2018) 

Největším problémem, se kterým se rodinné podniky potýkají, je problematika 

nástupnictví, které jsou také převážným tématem literatury z oblasti rodinného 

podnikání. V České republice je 30 % všech podnikatelů ve věkové kategorii nad 56 let, 

proto se spousta nachází právě v situaci, kdy je nutné nástupnictví řešit (Novák, 2021). 

2.5.3 Dokumenty v rodinném podniku 

Existuje mnoho dokumentů, které mohou rodinné podniky vytvořit, aby 

předcházeli rizikům a konfliktům spojenými právě s podnikáním formou rodinného 

podniku. Jedná se například o již zmíněný rodinný protokol, předmanželskou smlouvu, 

nebo o tzv. „kupní a prodejní“ smlouvu. 

Rodinný protokol (rodinná ústava) 

V úvodu je nutné uvést, že rodinné protokoly v podnicích nejsou právně 

závazné, na rozdíl například od „kupní a prodejní“ smlouvy. Proto se v protokolu 

objevují právně nezávislé strategické otázky, kterými jsou cíle a vize rodiny 

pro podnikání, rodinné hodnoty, etický kodex, který by měl být dodržován a další. Měla 

by být stanovena pravidla pro zaměstnávání a kariérní rozvoj členů rodiny, pravidla 

pro odměňování členů i nečlenů rodiny, pravidla pro převod podniku, pravidla 

vlastnictví a prodeje nebo koupě podílů a dividendová politika podniku (Drake, 2009, 

Koráb, 2008). 

Důležitým bodem je oblast zaměstnanců, ve které je vhodné se zaměřit 

na přijímání, povýšení a propouštění zaměstnanců, stanovení odměňování členů 

i nečlenů rodiny a také kodex chování zaměstnanců, ale také kodex chování společnosti 

vůči zaměstnancům. V oblasti zaměstnanců je vhodné stanovit odpovědi na následující 

otázky: 
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• Jakým způsobem budou vybíráni zaměstnanci? 

• Kdo může pro společnost pracovat? 

• Jakým způsobem je rozhodováno o povýšení zaměstnanců? 

• Existují pravidla při odchodu zaměstnanců z podnikání, především jedná-li se 

o členy rodiny? 

• Mohou být zaměstnanci požádáni o odchod, případně propuštěni? 

• Jaká je filozofie odměňování členů a nečlenů rodiny? 

• Jakým způsobem je stanoveno zvýšení platu/odměn? A kdo toto určuje? (Mikušová, 

2018) 

Odměňování v rodinné firmě může být často velmi složité, jelikož mohou být ve 

firmě zaměstnání členové rodiny i její nečlenové. Způsob odměňování se může 

v průběhu podnikání měnit, především pokud se firma bude rozrůstat nebo přecházet na 

další generaci. Rodinný protokol by měl stanovit, jestli budou členové i nečlenové 

rodiny odměňování stejně nebo členové rodiny budou mít zvláštní výhody oproti 

nečlenům rodiny. Jak a kdo může rozhodovat o zvyšování platu. Členové rodiny mohou 

být ve firmách kompenzováni stejně, bez ohledu na pracovní pozici nebo formou férové 

kompenzace závislé na pracovní pozici, se kterou souvisí zodpovědnost, získané 

zkušenosti a podávaný výkon (Mikušová, 2018) 

V rámci rodinného protokolu je vhodné se zamyslet nad pravidly v oblasti 

podílů a dividendové politiky společnosti. Co se týče podílů, je vhodné určit, kdo může 

podíly vlastnit, za jakých podmínek je možné podíly prodat nebo koupit a kdo má 

možnost hlasovat. V oblasti dividend se stanovuje základní rodinná filozofie, jak jsou 

stanoveny dividendy a kdo je stanovuje (Mikušová, 2018). 

Předmanželská smlouva 

Předmanželská smlouva může být pro budoucí manželé urážlivá, ale je nutné 

upřednostnit zdraví a budoucnost podniku. Pokud je předmanželská smlouva vhodně 

sepsaná, může odvrátit spoustu potenciálních rizik. Smlouva stanovuje hodnotu 

společnosti v době sňatku a metodu oceňování, kterou by bylo nutné v budoucnu použít, 

pokud by došlo k rozvodu. Pokud bude mít budoucí manžel či manželka roli ve vedení 

podniku, měla by být tato role uvedena v předmanželské smlouvě spolu s kompenzací, 

která k tomu náleží (www.uschamber.com). 
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Smlouva o koupi a prodeji („buy-sell“ agreement) 

Jedná se o dokument, který je nutností u podniků s více než jedním vlastníkem. 

Může se jednat o součást partnerské smlouvy, součást společenské smlouvy nebo 

o samostatně vzniklý dokument. Tento dokument stanovuje převod podílů a může být 

zásadním pro udržení rodinného podniku. Smlouva musí být přizpůsobena danému 

podnikání a měla by být pravidelně aktualizována. Její součástí by měl být seznam 

tzv. „spouštěcích“ událostí, které vedou k převodu vlastnictví podílu ve společnosti 

(www.uschamber.com). 

2.6 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán, označovaný také jako business plán, je nástroj k uspořádání 

myšlenek o záměru podnikání a dát jim potřebnou strukturu. Slouží také pro předvedení 

realizovatelnosti díky analýzy trhu, produktů nebo služeb a k výpočtu návratnosti 

investovaných prostředků (Svobodová, 2017). 

Podnikatelský plán nevytvářejí jen začínající podnikatelé, ale také již existující 

společnosti. Lze vymezit nejčastější situace, kdy se podnikatelský plán sestavuje, a těmi 

je: 

• zahájení podnikání, 

• změna strategie, 

• růst podniku nebo útlum jeho části, 

• vstup dalšího vlastníka, 

• kdykoli, kdy je potřebou zjistit očekávané vlivy, kterou přinese zamýšlená změna 

(Červený, 2014, Svobodná, 2017). 

Podnikatelský plán se často vytváří pro investory a banky z důvodu potřeby 

získání finančních prostředků na podporu podnikání. Pokud podnikatel má k dispozici 

dostatek finančních prostředků z vlastních zdrojů, může podnikatelský plán sestavit sám 

pro sebe (Srpová, 2011, Svobodová, 2017). 

Při sestavování podnikatelského plánu by měl každý podnikatel dodržovat 

obecně platné zásady a nebrat je na lehkou váhu. Podnikatelský plán by měl na základě 

těchto zásad být: 
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• Srozumitelný – čtenář, tedy potenciální investor, by měl pochopit, o jaký nápad se 

jedná. Nesrozumitelnost může mít za následek, že se investor nebude tímto nápadem 

zabývat. 

• Pravdivý – je nutné pracovat s reálnými daty, pokud je podnikatel schopný je získat. 

• Reálný – podnikatel by neměl přikrášlovat skutečnosti. 

• Respektující rizika – je vhodné pracovat s několika scénáři, jakým směrem se 

podnikání může vyvíjet. 

• Přehledný – je vhodné znázorňovat text také grafy nebo tabulkami pro lepší 

přehlednost a představivost pro čtenáře. 

• Uvádějící zdroje – pro podložení faktů je vhodné uvádět zdroje, ze kterých je 

čerpáno (Svobodová, 2017). 

Podnikatelský plán může mít několik podob. Jednou z nich je tzv. Elevator 

speech. Tato podoba podnikatelského plánu vznikla pro případ rychlého představení 

nápadu při setkání se s potenciálním investorem. Podnikatel by měl mít prezentaci 

připravenou a měla vy zahrnovat charakteristiku produktu a trhu, na který vstupujeme, 

představení zákazníků, jakým způsobem budou generovány zisky a výši potřebných 

finančních prostředků. Podnikatelský plán může mít také podobu Executive Summary, 

což je písemné přehledné shrnutí podnikatelského nápadu na přibližně jednu stranu A4. 

Obsahovat by měl stejné informace jako Elevator speech ve větším rozsahu. Je součástí 

také podnikatelského plánu jako takového (Svobodová, 2017). 

2.6.1 Struktura podnikatelského plánu 

Z důvodu velkého množství a různých typů podnikání není stanovena přesná 

struktura podnikatelského plánu. Každý investor nebo banka mohou klást jiné nároky 

na jeho strukturu a rozsah. Pro účely této práce byla vybrána následující struktura 

podnikatelského plánu: 

• titulní strana, 

• obsah, 

• shrnutí, 

• popis podnikatelské příležitosti, 

• popis společnosti, 

• charakteristika produktu nebo služeb, 

• analýza konkurence, 
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• marketingová strategie, 

• finanční plán, 

• hlavní předpoklady úspěšnosti a rizika projektu, 

• přílohy (Srpová, 2011). 

Titulní strana 

Titulní strana podnikatelského plánu by měla být propracována, aby udělala 

na čtenáře dobrý první dojem, jelikož se jedná o první stranu, kterou uvidí. Měla by 

obsahovat: 

• logo společnosti, pokud existuje, 

• obchodní firmu, 

• právní formu podnikání, 

• sídlo společnosti, 

• jména klíčových osob společnosti, 

• datum založení společnosti, 

• kontaktní informace společnosti – webové stránky, telefon a e-mail (Srpová, 2011, 

Drášilová, 2019). 

Obsah 

Obsah by měl být součástí každého rozsáhlejšího dokumentu, často je na něj 

však u podnikatelského plánu zapomenuto. Obsah je však velmi důležitý pro lepší 

přehlednost a vyhledávání v dokumentu. Zároveň by obsah neměl být příliš dlouhý, ale 

měl by být přehledný a omezen na maximálně 3 úrovně nadpisu (Srpová, 2020). 

Shrnutí 

Shrnutí není úvodem. Shrnutí je souhrnem informací, které jsou podrobněji 

rozebrány v dalších kapitolách podnikatelského plánu a zároveň má odpovídat na 

základní otázky. Účelem shrnutí je podnítit zvědavost čtenáře o zbytek dokumentu. 

I když se shrnutí umisťuje na začátek podnikatelského plánu, měl by být zpracován jako 

poslední až má podnikatel k dispozici potřebná data a zhotoveny analýzy. Shrnutí by 

mělo obsahovat představení společnosti a jejích produktů, dále také cílovou skupinu 

zákazníků a užitek, který pro ně plyne z prodávaných produktů. Důležitá je také 

informovat o velikosti potřebného kapitálu na začátek podnikání (Srpová, 2020). 
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Popis podnikatelské příležitosti 

Tato část podnikatelského plánu spočívá v objasnění podnikatelské příležitosti. 

Je důležité zmínit, proč právě teď je vhodný okamžik k realizaci projektu a proč má být 

realizován právě tímto podnikatelem. Popis podnikatelské příležitosti by měl zahrnovat 

popis produktu, jeho užitek pro zákazníka a konkurenční výhodu, kterou produkt přináší 

(Srpová, 2020). 

Popis produktu by měl být stručný a srozumitelný a popisovat fyzický vzhled 

a také vlastnosti produktu. Důležité je zmínit, jaký má produkt účel a jaký má z něj 

zákazník prospěch (Srpová, 2020). 

Pokud se nejedná o nový, neexistující produkt, je důležitá jeho konkurenční 

výhoda. Proč by měl zákazník kupovat právě tento produkt od tohoto podnikatele, když 

je na trhu již zavedený stejný produkt? Konkurenční výhodou může být cena, kvalita, 

značka, servis k produktu, individuální přístup ke každému zákazníkovi a inovativnost 

produktu (Svobodová, 2017). 

Popis společnosti 

Popis společnosti je rozsáhlá část podnikatelského plánu, která představuje 

společnost jako takovou. Její součástí jsou všeobecné informace o společnosti, klíčové 

osobnosti a analýza trhu a zákazníků (Srpová, 2020). 

Všeobecné informace o společnosti by měl zahrnovat základní údaje, tedy firmu, 

datum založení, sídlo společnosti a její zakladatele a právní formu podnikání. U již 

zavedených společností je součástí také změny ve vedení, právní formy nebo 

reorganizaci produktů. Měly by být vyzdviženy úspěchy společnosti a přiloženy účetní 

výkazy maximálně 3 roky zpětně (Srpová, 2020). 

Klíčové osobnosti představují důležitou součást podnikatelského plánu. 

Podstatné jsou praktické zkušenosti a zdůraznění předpokladů pro úspěšnou realizaci 

podnikatelského plánu (Srpová, 2020). 

Důležitou součástí je také popis a analýza trhu, na který společnost vstupuje 

a potenciální zákazníci. Musí existovat zájem o produkty, které budou zavedeny 

a možnost růstu trhu pro dlouhodobou životnost společnosti (Srpová, 2020). 

Součástí této části je také definovat misi a vizi společnosti. Mise společnosti 

sděluje její poslání a je určena širokému okolí. Jedná se o přání, jak chce být společnost 
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vnímána jejím okolím. Vize společnosti představuje směr, kterým se má společnost 

ubírat. Vize je stanovena pro vnitřně zainteresované osoby společnosti (Srpová, 2020). 

Od vize jsou odvozeny cíle společnosti, které by měly být definovány metodou 

SMART. Metoda SMART znamená, že cíle by měly být specifické, měřitelné, 

akceptovatelné, reálné a termínované. Cíle společnosti by měly být představeny 

v horizontu pěti let (Srpová, 2011). 

Analýza konkurence 

Při analýze konkurence je důležité představit konkurenty. Vybraní konkurenti 

působí na stejném cílovém trhu a mohou být vybráni na základě lokality nebo vytváření 

stejného produktu. Na trhu, kde existuje mnoho konkurentů je důležité určit ty hlavní. 

Hlavními konkurenty jsou ty společnosti, které zaujímají velký podíl na daném trhu 

nebo společnosti. Po zvolení hlavních konkurentů je důležitá analýza jejich silných 

a slabých stránek. 

Marketingová strategie 

Marketingová strategie řeší výběr cílového trhu, určení tržní pozice produktu 

a rozhodnutí o marketingovém mixu (Srpová, 2011). 

Je důležité vybrat odpovídající cílový trh pro přizpůsobení produktů zákazníkům 

a tímto docílit většího úspěchu. Zároveň se nelze zavděčit každému jedinci, proto je 

vhodné zákazníky zařadit do jednotlivých skupin a tím trh segmentovat. Po výběru 

cílového trhu následuje určení tržní pozice produktu, což je postavení produktu mezi 

konkurenčními produkty. 

Výběr cílového trhu společnosti je možný díky segmentaci trhu. Při výběr 

segmentu trhu je nutné zvážit jeho velikost a kupní sílu. Pokud je vybrán cílový trh, je 

nutné určit tržní pozici produktu, která je vyjádřena postavením konkrétního produktu 

vůči ostatním konkurenčním produktům na trhu. Cílem by mělo být vnímání produktu 

zákazníky a odlišení od konkurence. Posledním krokem je výběr marketingového mixu, 

který odpovídá vybranému cílovému trhu a zvolené tržní pozici. Nejznámějším 

marketingovým mixem je tzv. 4P, které navzájem kombinuje následující nástroje: 

• produkt (product), 

• cena (price), 

• distribuce (place), 
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• propagace (promotion) (Srpová, 2020). 

Finanční plán 

Finanční plán je číselnou částí, která převádí výše uvedené údaje do čísel 

a zhodnotí, zda se vyplatí projekt realizovat. Ve finančním plánu je nutné uvést přehled 

výdajů, přehled příjmů a zdroje krytí. V přehledu výdajů se uvádí výdaje na zakoupené 

suroviny, propagaci a osobní náklady na zabezpečení zaměstnanců, případně také 

náklady při založení společnosti. Z předpokládané množství poptávky a ceny produktů 

lze také zjistit přehled příjmů společnosti. Zdroje krytí představují finanční prostředky 

z vlastních zdrojů, případně finanční prostředky, které je potřeba opatřit (Svobodová, 

2017). 

Cílem finančního plánu je zajistit, aby daný podnikatelský záměr měl finanční 

smysl a byl z ekonomického hlediska realizovatelný. Součástí finančního plánu by měly 

být také finanční výkazy. Jedná se o plán peněžních toků, plánovaný výkaz zisku a ztrát 

a plánovaná rozvaha. Výkaz peněžních toků (cash flow) představuje predikované příjmy 

a výdaje, zatímco výkaz zisku a ztrát reprezentuje výnosy, náklady a hospodářský 

výsledek. Rozvaha představuje vývoj majetku a zdroje jeho krytí (Srpová, 2011). 

Je důležité přesvědčit čtenáře o efektivnosti podnikatelského plánu. Z tohoto 

důvodu se do finančního plánu uvádí ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti. Je doporučeno přiložit výpočet bodu zvratu, tedy uvést množství 

produkce, při kterém je podnikání neztrátové (Srpová, 2020). 

Je vhodné sestavit více scénářů možného vývoje podnikání. Optimistický scénář 

počítá s vyšší poptávkou po produktech, vyššími cenami a nižšími náklady, zatímco 

pesimistický scénář je podnikání na bodu zvratu. Je možné sestavit také realistický 

scénář, který by se měl přibližovat skutečnosti a být tedy určitým průměrem 

pesimistického a optimistického scénáře (Srpová, 2020). 

Předpoklady úspěšnosti a rizika projektu 

Poslední část zahrnuje předpoklady úspěšnosti podnikatelského plánu, který 

zastupuje vyhotovení SWOT analýzy, tedy silných (strengths) a slabých (weaknesses) 

stránek, příležitostí (opportunities) a hrozeb (threats) podnikatelského plánu. Je vhodné 

uvést co nejvíc vhodných silných stránek, ale také vytýčit slabiny, které jsou brány 

v úvahu. Příležitosti a hrozby souvisí s okolím společnosti. Příležitosti představují 
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pozitivní možnosti, zatímco hrozby značí možné problémy, které mohou společnost 

v budoucnosti postihnout (Srpová, 2011). 

 V této části je vhodné provést analýzu rizik, přičemž riziko je nežádoucí 

odchylka od stanoveného cíle. Analýza rizik slouží k vytýčení pravděpodobných rizik, 

která mohou společnost postihnout, ale také jako příprava opatření, která budou 

aplikována v případě rizikové situace. V průběhu sestavování analýzy rizik je možné 

přijít také s preventivními opatřeními, jak daným rizikovým situacím předejít.  (Srpová, 

2011). 

Přílohy 

Do příloh se většinou přikládá výpis z obchodního rejstříku, životopisy 

klíčových osobností, fotografie nebo nákresy produktů, výsledky analýz, účetní výkazy, 

důležité smlouvy aj (Srpová, 2020). 

2.7 Postupy a metody 

V teoretické části jsou popsány základní pojmy, charakterizován malý a střední 

podnik, jeho význam a přínosy. Dále jsou představeny právní formy podnikání a jejich 

srovnání a samotná kapitola byla věnována společnosti s ručením omezeným. Je také 

popsán rodinný podnik, jeho silné a slabé stránky a rizika, která s sebou přináší tato 

forma podnikání. Na závěr je charakterizován podnikatelský plán a části, které by měly 

být jeho součástí. Teoretická část je psaná formou literární rešerše. 

K vypracování bakalářské práce bylo první nutné shromáždit potřebné materiály 

k získání nebo rozšíření teoretických poznatků k dané problematice. Čerpáno bylo 

z odborných knih, článků, platných zákonů a využito bylo také internetových zdrojů.  

V části pro aplikaci založení a vzniku s. r. o. jsou popsány jednotlivé kroky, 

které je nutné podstoupit pro založení a vznik společnosti. Jedná se o první praktickou 

část. 

V druhé praktické části, která je podnikatelským plánem zakládané společnosti 

je využito několik analýz. Jedná se o analýzu konkurence, analýzu marketingového 

mixu metodou 4P a SWOT analýzu. V této části je také popsán předpokládaný finanční 

plán společnosti. 

Ve finančním plánu jsou představeny výdaje na založení a vznik podniku a také 

náklady na vybavení provozovny. Jsou zde uvedeny také celkové provozní výdaje, které 
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tvoří výdaje spojené s nájemným a s tím souvisejícími službami, nákup surovin, mzdy 

a s tím související zdravotní a sociální pojištění, pojištění společnosti a výdaje 

na propagaci a marketing. Součástí je také výpočet potřebných prostředků pro prvních 

6 měsíců podnikání. Na základě tohoto výpočtu je nutné požádat o bankovní úvěr a je 

proto uveden také ukázkový splátkový kalendář. Je zde také zobrazena zahajovací 

rozvaha společnosti. Dále je finanční plán rozdělen na optimistickou a pesimistickou 

variantu, ve kterých je předpokládaný výsledek hospodaření ve výkazu zisku a ztrát 

a předpokládané tržby ve výkazu cash flow. Je zde uveden také výpočet bodu zvratu 

společnosti. 

V analýze konkurence jsou vybrány hlavní konkurenti na daném trhu. Daní 

konkurenti jsou představeni a jsou popsány jejich nabízené produkty a vytýčeny jejich 

silné a slabé stránky.  

Při analýze marketingového mixu metodou 4P je popsán produkt (product), cena 

(price), propagace (promotion) a distribuce (place). 

SWOT analýza je analýzou vnitřního i vnějšího prostředí. V analýze vnitřního 

prostředí podniku jsou specifikovány silné a slabé stránky podniku, na kterých může 

pracovat. Analýzu vnějšího prostředí tvoří příležitosti a hrozby pro společnost, kterou 

nemůže nijak zvlášť ovlivnit, ale je nutné si jednotlivé příležitosti i hrozby uvědomovat 

a pracovat s nimi. Zároveň jsou popsány rizika, která mohou společnost negativně 

ovlivnit, ale součástí jsou také ochranné opatření, díky kterým je společnost může 

omezit nebo úplně eliminovat. 
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3 Aplikace založení společnosti s ručením omezeným s 
prvky rodinného podniku 

Tato část práce bude věnovaná převedením zmíněných teoretických poznatků, 

z teoretické části práce o problematice společnosti s ručením omezeným a rodinném 

podniku, do praxe.  

Pro tuto část práce bude zakládána fiktivní společnost, aby byla čtenářům bližší 

představa o celkovém procesu zakládání společnosti. Čtenář bude v této části seznámen 

s fiktivně zakládanou společností, náležitostmi a kroky, které jsou nutné k jejímu 

založení s časovou a cenovou návazností. 

3.1 Seznámení se společností 

Společnost Healthy Fresh bude zakládána jako společnost s ručením omezeným 

a jejími jedinými dvěma společníky bude dcera Nikol Tomši a matka Gabriela Tomši. 

Společnost bude podnikat na základě živnostenského oprávnění živností volnou 

a živností řemeslnou. Obory činnosti volné živnosti bude velkoobchod a maloobchod 

a výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Živností řemeslnou bude hostinská činnost, 

pro kterou je nutná odborná způsobilost, kterou splňuje Gabriela, která disponuje 

výučním listem v daném oboru. Sídlo a zároveň provozovna společnosti bude na adrese 

Seifertova 566/39 na Praze 3. 

Hlavní činností podniku bude výroba a prodej čerstvých ovocných 

a zeleninových šťáv, smoothie nápojů a dalších zdravých potravin. Po úspěšném 

zavedení společnosti na trhu bude sortiment rozšiřován o další zdravé jídla, například 

saláty a polévky. Prodej bude probíhat v provozovně, kde bude menší posezení a bude 

uzpůsoben na zakoupení produktů s sebou. Dalším způsobem prodeje produktů bude 

prostřednictvím rozvážkových služeb v rámci Prahy. Důraz u jednotlivých jídel bude 

kladen na čerstvost a zároveň rychlost přípravy. Důležitost bude hrát také slovo 

zákazníka, který si většinu produktů bude moct při objednávce upravit dle svých 

požadavků.  Společnost bude také zveřejňovat články o zajímavostech z oblasti 

zdravého stravování a recepty na rychlá a zdravá jídla na svých webových stránkách. 
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3.2 Společenská smlouva 

Zakládaná společnost je společností s ručením omezeným, proto má společenská 

smlouva formu veřejné listiny a je vyhotovena notářským zápisem. Společenskou 

smlouvu podepisují zakladatelé a jsou úředně ověřeny notářem. 

Společenská smlouva obsahuje následující informace (Příloha č. 1): 

• obchodní firma (název společnosti), 

• sídlo společnosti, 

• předmět podnikání, 

• druh podílu každého společníka a práva a povinnosti z něj plynoucí, 

• výše vkladu, 

• výše základního kapitálu, 

• informace o jednatelích, počet jednatelů a způsob, jakým jednají za společnost, 

• správce vkladu. 

Náklady v tomto kroku činí 5 000 Kč za využití služeb notáře na sepsání 

společenské smlouvy a úřední ověření podpisů. Společenská smlouva byla podepsána 

1. února 2022, čímž došlo k založení společnosti. 

U notáře dochází také k vypracování čestného prohlášení jednatele pro oba 

jednatele (Příloha č. 2) a souhlas s umístěním sídla (Příloha č. 3). 

3.3 Živnostenský úřad 

Společenskou smlouvou bylo stanoveno nutné splacení 100 % vkladů všech 

společníků před návštěvou živnostenského úřadu. Proto 2. února 2022, byl zřízen 

správcem vkladů bankovní účet na pobočce Komerční banky na adrese Italská 2, 120 00 

Praha 2 – Vinohrady za účelem splácení vkladů. Společníci byli správcem vkladu ihned 

obeznámeni o čísle bankovního účtu 107-5525345289/0100. Tímto dnem tedy začíná 

běžet 10denní lhůta ke splacení základního kapitálu. 

Oba společníci uhradili plně své vklady dne 3. února 2022 a následně obdrželi 

výpis z bankovního účtu. 

Před návštěvou živnostenského úřadu dne 4. února 2022 byl vyplněn Jednotný 

registrační formulář (Příloha č. 4) a následovala návštěva Czech Pointu pro úřední 

ověření podpisu vlastníka nemovitosti na souhlasu umístění sídla společnosti, kopie 

společenské smlouvy a kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost.  
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Poté je Jednotný registrační formulář odevzdán na Živnostenském úřadě v Praze 

společně se všemi potřebnými přílohami, kterými jsou: 

• seznam oborů činností náležejících do živnosti volné (Příloha č. 5), 

• předmět podnikání (Příloha č. 6), 

• kopie Společenské smlouvy (Příloha č. 1), 

• kopie dokladu prokazující odbornou způsobilost, 

• prohlášení odpovědného zástupce (Příloha č. 7) 

• souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (Příloha č. 3). 

Není potřeba mít vyhotovený výpis z rejstříku trestů a výpis z katastru 

nemovitostí, jelikož si úřad do něj může nahlédnout sám. 

Není potřeba úředně ověřit podpis odpovědného zástupce, jelikož prohlášení 

odpovědného zástupce je podepsáno na Živnostenském úřadě. 

Náklady v tomto kroku tvořily celkem 1 090 Kč. Celkovou cenu tvořil správní 

poplatek 1 000 Kč za ohlášení živnosti, poplatek 30 Kč za úředně ověřený podpis 

a poplatek 60 Kč za ověření kopie listin (30 Kč za jedno vyhotovení).  

Vše proběhlo v pořádku, proto byla společnost do 5 pracovních dní zapsána 

do živnostenského rejstříku a dne 11. února 2022 obdrželi společníci výpis 

z živnostenského rejstříku. 

3.4 Obchodní rejstřík 

Po doručení výpisu z živnostenského rejstříku bylo možné podat návrh na zápis 

do Obchodního rejstříku. Následující pracovní den, tedy 14. února 2022, společníci 

vyplnili inteligentní formulář na webových stránkách www.justice.cz, kterým podali 

návrh na zápis do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze. 

Vyplněný formulář návrhu na zápis do OR (Příloha č. 8) byl vytištěn. 

K formuláři bylo potřeba přiložit následující přílohy: 

• kopie Společenské smlouvy (Příloha č. 1), 

• výpis z živnostenského rejstříku, 

• souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti (Příloha č. 3), 

• čestné prohlášení jednatelů (Příloha č. 2), 

• prohlášení správce vkladů (Příloha č. 9), 

• výpis z bankovního účtu. 
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Před návštěvou Městského soudu v Praze bylo nutné znova navštívit Czech 

Point za účelem vyhotovení kopie společenské smlouvy, kopie souhlasu vlastník 

nemovitostí s umístěním sídla společnosti. Dále byl úředně ověřen podpis na prohlášení 

správce vkladu a na návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Celkové náklady 

při návštěvě Czech Pointu byly 150 Kč. 

Při podání návrhu na zápis do OR není nutné přikládat výpis z katastru 

nemovitostí a výpis z rejstříku trestů, jelikož si sám soud může do těchto rejstříků 

nahlédnout. 

Návrh na zápis do OR podali společníci na podatelně Městského soudu v Praze 

včetně všech výše zmíněných příloh. Následující den začala běžet 5denní lhůta na zápis 

do OR. Náklady v tomto kroku tvoří správní poplatek v hodnotě 6 000 Kč.  Dne 

21. února 2022 společníci obdrželi rozhodnutí o zápisu společnosti do OR.  

V tomto kroku dochází ke vniku společnosti a je ji přiděleno identifikační číslo, 

tzv. IČO. V rozhodnutí byla také uvedena spisová značka, pod kterou je společnost 

vedena u Městského soudu v Praze a identifikátor datové schránky. Společnost v tomto 

kroku získala právní subjektivitu a může začít podnikat. 

Společníci obdrželi také přihlašovací údaje k datové schránce, ve které nastavili 

upozornění na soukromý e-mail o příchodu nových zpráv v datové schránce. 

Poté naskenovali společenskou smlouvu a čestné prohlášení jednatelů. 

Dokumenty společníci poslali datovou schránkou na podatelnu Městského soudu 

v Praze, aby mohly být vloženy do sbírky listin obchodního rejstříku.  

3.5 Finanční úřad 

Dne 22. února 2022 společníci zřídili bankovní účet na pobočce banky České 

spořitelně na adrese Jugoslávská 2578/19, 120 00 Praha 2 – Vinohrady pro účely 

podnikání. 

Téhož dne, tedy 22. února 2022 společníci vyplnili přihláška k registraci 

pro právnické osoby (Příloha č. 10) na webových stránkách www.daneelektronicky.cz. 

K danému formuláři byla přiložena první strana smlouvy o uzavření bankovního účtu. 

Vyplněný formulář a příloha byly poslány za pomoci datové schránky na finanční úřad. 

Výsledkem tohoto kroku bylo přidělení daňového identifikačního čísla, tzv. DIČ 

pro komunikaci s finančním úřadem a osvědčení o registraci k daním. 
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Společníci také podali žádost o přidělení autentizačních údajů (Příloha č. 11) 

za pomoci přihlašovacích údajů do datové schránky na webových stránkách 

www.adisspr.mfcr.cz.  

Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje do webové aplikace Elektronická 

evidence tržeb. Podnikatel si může spravovat v této aplikaci své certifikáty a údaje pro 

správu evidenci tržeb. Je potřeba o tyto údaje požádat před první evidovanou tržbou 

a jsou povinni o ně zažádat ti podnikatelé, kteří jsou povinni evidovat tržby. 

(www.epodpora.cz) 

Do datové schránky byly bez zbytečného odkladu zaslány autentizační údaje. 

3.6 Seznam společníků 

Každá kapitálová společnost má povinnost vést evidenci společníků, tzv. seznam 

společníků (Příloha č. 12). Seznam společníků by měl být aktuální a obsahovat 

následující údaje o jednotlivých společnících: 

• jméno společníka, 

• bydliště nebo sídlo společníka, 

• jeho podíl, označení podílu a výše vkladu, 

• počet hlasů náležející k podílu, 

• povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky 

nad společníkův vklad spojenou s podílem, bude-li určena, 

• den zápisu do seznamu společníků. 

3.7 Zápis skutečných majitelů 

 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů říká, že je „skutečným 

majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým 

vlivem“. Koncovým příjemce je osoba, která má přímo nebo nepřímo (prostřednictvím 

jiné osoby nebo právního uspořádání) podstatnou část z celkového majetkového 

prospěchu při vykonávání podnikatelské činnosti. Osobou s koncovým vlivem se 

rozumí osoba, která může uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě ať už přímo 

nebo nepřímo (Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů). 

Do evidence skutečných majitelů musí být vždy zapsány údaje o skutečných 

majitelích právnických osob se sídlem na území České republiky (Zákon č. 37/2021 Sb., 

o evidenci skutečných majitelů). 
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Ze zákona také vyplývá, že v některých případech společnost nemusí požádat 

o zápis skutečných majitelů, ale skuteční majitelé budou automaticky propsání do této 

evidence. Toto je i případ naší společnosti, protože do evidence skutečných majitelů se 

propisují jako skuteční majitelé s. r. o. automaticky fyzické osoby, které jsou zapsána 

v obchodních rejstříku jako společníci s minimálně 25 % podílem. (Zákon č. 37/2021 

Sb., o evidenci skutečných majitelů). 
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4 Podnikatelský plán zakládané společnosti s ručením 
omezeným rodinného charakteru 

Tato část bakalářské práce je věnována vytvoření podnikatelského plánu 

zakládané společnosti s ručením omezeným, ve které je vycházeno z teoretických 

poznatků zmíněných v této práci. 

4.1 Titulní strana 

 

Název společnosti:  Healthy Fresh, s. r. o. 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Seifertova 566/39 

Praha 3 – Žižkov, 130 00 

Česká republika 

Jména majitelů společnosti: Nikol Tomši 

    Gabriela Tomši 

Kontaktní údaje: 

 webové stránky: www.healthyfresh.cz 

 e-mail:   info@healthyfresh.cz 

 telefonní kontakt: +420 776 296 066 

  

http://www.healthyfresh.cz/
mailto:info@healthyfresh.cz
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4.3 Shrnutí 

Společnost Healthy Fresh s. r. o. je zakládána Gabrielou a Nikol Tomši 

v návaznosti na zvyšující trend zdravého stravování a zároveň urychlené doby. 

Společnost vzniká jako společnost s ručením omezeným. Mezi produkty nabízené 

společností patří ovocné a zeleninové šťávy a smoothie nápoje, smoothie misky, 

jogurtové misky a chia pudingy.  

Záměrem vzniku společnosti je poskytovat kvalitní a zdravá jídla, která budou 

přizpůsobena požadavkům zákazníka. Zároveň je posláním podniku vzdělávat okolí o 

zdravé stravě a péči o tělo. Vizí společnosti jakožto rodinné společnosti je dlouhodobá 

kontinuita podnikání napříč generacemi. Zároveň je důležité pro společnost vytvořit 

příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit dobře také zaměstnanci, kteří nejsou 

členové rodiny. Kromě prodeje rychlého občerstvení by společnost v horizontu 5 let 

zavedla také nutričně vyvážená jídla. 

Společnost bude mít provozovnu na adrese Seifertova 544/39, Praha 3, 130 00. 

Výhoda této lokality je nedaleká vysoká škola a množství kanceláří v okolí. Zároveň je 

lokalita vhodná pro snadné dopravní spojení díky blízké tramvajové zastávce. 

Hlavními konkurenty podnikající ve stejném odvětví jsou stanoveny společnosti 

UGO, Fruitisimo, Freshnook a HiFRESH Prague. Největší konkurencí je pro naši 

společnost UGO a Fruitisimo. Jedná se o společnosti, které působí již několik let na trhu 

a získalo si velkou základnu poboček a zároveň loajálních zákazníků. 

Hlavní formou propagace naší společnosti jsou sociální sítě, který mají v dnešní 

době velký vliv. Jejich správu bude mít na starosti Nikol a budou zde zveřejňovány 

fotky jednotlivých produktů, akce, které bude společnost pořádat a rychlé recepty, kteří 

si zákazníci budou moci připravit doma. Zároveň budou sociální sítě sloužit jako 

komunikační kanál, kde budou mít zákazníci možnost se zeptat na případně dotazy, 

Finanční stránka společnosti spočívá ve vkladech společníků do základního 

kapitálu ve výši 600 000 Kč a zároveň získání bankovního úvěru ve výši 300 000 Kč. 

Tyto finanční prostředky pokryjí počáteční výdaje a zároveň pokryjí náklady na prvních 

šest měsíců podnikání. Společnost počítá také s různými scénáři vývoje podnikání, a to 

s optimistickým a pesimistickým, pro které jsou zpracovány finanční výkazy. 

Zpracován je výkaz zisku a ztrát a výkaz peněžních toků. Na základě těchto výkazů by 

společnost v obou scénářích generovala zisk v třetím roce podnikání. Pozitivní výsledek 
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peněžních toků by společnost vykazovala v třetím roce, ale pouze v optimistickém 

scénáři. 

4.4 Popis podnikatelské příležitosti 

Společnost Healthy Fresh je založena dcerou Nikol Tomši a její matkou 

Gabrielou Tomši jako odpověď na stále zvyšující se trend zdravého stravování 

a zároveň urychlené doby, ve které momentálně žijeme. Nápad na založení této 

společnosti pochází především od Nikol, která se o zdravé stravování a celkově zdravý 

životní styl několik let zajímá. 

Lidé se v posledních letech začínají zajímat čím dál více o zdravou stravu 

a přínosy, které jim zdravá strava může v oblasti zdraví poskytnout. Společnost se mimo 

výrobu a prodej zdravého občerstvení bude snažit vzdělávat okolí v této oblasti. Toto 

bude uskutečňovat zveřejňováním článků se základními informacemi o zdravém 

stravování a důležitosti jednotlivých skupin potravin. Také bude společnost zveřejňovat 

rychlé recepty na zdravé jídla, které si může každý uvařit doma. 

4.4.1 Produkty a služby 

Produkty společnosti Healthy Fresh budou tvořit produkty vyráběné z čerstvých 

surovin, z velké části z čerstvého ovoce a zeleniny. Hlavními produkty společnosti 

budou ovocné a zeleninové šťávy a smoothie nápoje. Dalšími produkty budou smoothie 

a jogurtové misky a chia puding. Doplňkový bude také prodej limonád z čerstvého 

ovoce, kávy a čajů. Všechny produkty jsou uzpůsobeny pro prodej s sebou, který je 

předpokládán jako převážný způsob prodeje produktů. Průměrné ceny jednotlivých 

produktů jsou zobrazeny v Tabulce 4.6. 

Tabulka 4.4: Ceny produktů 

Produkt Cena (v Kč) 

Ovocné a zeleninové šťávy a smoothie nápoje 75-110 

Smoothie misky 129 

Jogurtové misky 69 

Chia puding 69 

Zdroj: vlastní zpracování 

Každý den budou dle dostupného ovoce a zeleniny sestaveny nabídky produktů, 

které budou sepsány na nabídkové tabuli naproti vchodu. Díky tomu bude každý den 

svou nabídkou výjimečný. Snahou bude také získávat převážně sezónní ovoce 
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a zeleninu. Zákazníkům bude umožněno si také zvolit složení produktů podle vlastní 

chuti a dostupných surovin. Většina produktů bude vegetariánská nebo veganská, 

případně bude snahou společnosti zajistit tyto varianty. Kromě čerstvého ovoce 

a zeleniny si zákazník může zvolit také z výběru tzv. super potravin, jako je maca 

prášek, spirulina, acai prášek nebo protein. 

Produkty společnosti budou nabízeny také ve variantě s sebou, pro které bude 

využito jednorázových obalů. Snahou společnosti bude jednorázové obaly omezit, proto 

budou nabízet také znovupoužitelné nádobí vhodné pro produkty s sebou za vrátnou 

zálohu 40 Kč.  

 Ovocné a zeleninové šťávy a smoothie nápoje budou dostupné ve dvou 

velikostech, a to 300 ml a 500 ml. Cena šťáv bude 75 Kč za 300 ml a 97 Kč za 500 ml. 

Cena smoothie bude vyšší, 84 Kč za 300 ml a 110 Kč za 500 ml.  

Smoothie misky budou stejně jako smoothie nápoje vyráběny z dostupného 

ovoce a zeleniny na provozovně při objednávce. V nabídce budou již sestavené 

smoothie misky nebo si zákazník bude moct zvolit svou vlastní.  

Do smoothie a jogurtových misek a chia pudingů bude mít zákazník možnost 

zvolit si ozdobu, kterou může být čerstvé ovoce, müsli, oříšky nebo semínka. 

4.5 Popis společnosti 

Společnost Healthy Fresh bude poskytovat rychlé a zdravé občerstvení. 

Produkty byly popsány v předchozí kapitole. Kromě nabídky produktů bude společnost 

také přidávat články na svých webových stránkách z oblasti zdravého stravování 

za účelem edukace ostatních a recepty na rychlá zdravá jídla, která si člověk může 

uvařit doma. 

Pro obchodní firmu byl zvolen název Healthy Fresh s. r. o. Firma je v anglickém 

jazyce z důvodu větší atraktivity, kterou podle společníků přináší. Healthy Fresh jsou 

dvě přídavná jména, healthy znamená zdravé a fresh čerstvé, což se pro společnost zdá 

vystihující firmou. 

Z obchodní firmy společnosti také vyplývá právní forma podnikání, kterou je 

společnost s ručením omezeným. Tato právní forma podnikání je vybrána hlavně 

z důvodu nízkého požadovaného základního kapitálu, který je zákonem stanoven 
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na 1 Kč. Další výhodou pro volbu této právní formy je omezené ručení společníků 

pouze do výše jejich nesplaceného vkladu. 

Naše společnost je rodinným podnikem, proto společníci považovali za důležité 

sestavit rodinný protokol (Příloha č. 13), který stanoví role a pravidla pro jednotlivé 

společníky a zároveň zamezí možným rizikům a nedorozuměním.  

4.5.1 Cíle společnosti 

Vizí společnosti je vytvořit společnost, která bude nabízet kvalitní, čerstvé 

produkty v oblasti zdravého stravování a také poskytovat informace v této oblasti 

pro své zákazníky. Jelikož se jedná o rodinnou společnost, její vizí je také, aby se 

zaměstnanci, kteří nejsou rodinní příslušníci, cítili jako součást rodiny a byli 

ke společnosti loajální a uznávali stejné hodnoty. 

Posláním naší společnosti je poskytovat kvalitní čerstvé produkty a starat se 

o spokojenost našich zákazníků. Zároveň chceme vytvořit prosperující společnost, která 

bude svým postavením motivovat ostatní ke zdravé stravě a starání se o své tělo 

a zdraví.  

Společnost si již před vznikem stanovila několik cílů. Lze je rozdělit na cíle 

krátkodobé, které jsou vytyčeny do jednoho roku a cíle dlouhodobé. Dlouhodobé cíle 

v této souvislosti chápeme v horizontu 5 let.  

Mezi krátkodobé cíle patří: 

• dostat se do povědomí potenciálních zákazníků, 

• uchytit se a následně se i udržet na trhu, 

• udržení si stálých zákazníků a získávání nových, 

• sledovat trendy a přizpůsobovat se jim, 

• mít spokojené zákazníky poskytováním kvalitních produktů, 

• monitorovat výsledek hospodaření pro optimalizaci nákladů. 

A mezi dlouhodobé cíle patří: 

• plnění poslání podniku, 

• růst podniku a rozšiřování poboček, 

• rozšiřování portfolia nabízených produktů, 

• rozšíření produktů o nutričně vyvážená jídla, 

• navrácení investovaných prostředků, 
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• generovat zisk, 

• obstarat fungující personál, který bude vyznávat stejné hodnoty, 

• dlouhodobé fungování společnosti na trhu, 

• vytvořit si dobrou pověst. 

4.5.2 Vedení společnosti a její zaměstnanci 

Na vedení společnosti se budou podílet oba dva zakladatelé společnosti, Nikol 

i Gabriela. Gabriela se bude především starat o provozní chod na provozovně, se kterou 

má předchozí zkušenost. Nikol bude mít na starosti jednání s dodavateli, marketing, 

webové stránky a administrativní správu a bude vypomáhat s chodem provozovny. 

Při vedení společnosti se uplatní teoretické znalosti Nikol, které získala studiem 

a praktické zkušenosti Gabriely, která daný obor vystudovala a provozovala dříve bar.  

Nikol i Gabriela budou zároveň zaměstnány, přičemž ze začátku bude Gabriela 

zaměstnána na plný úvazek a Nikol pouze na 6 hodin týdně. Společnost bude nová 

na trhu, proto společníci nepředpokládají, že bude zapotřebí zaměstnávat ze začátku 

třetí osoby.  

4.5.3 Otevírací doba 

Produkty a služby společnosti Healthy Fresh jsou určeny pro všechny, avšak 

hlavní cílovou skupinou společnosti budou studenti z blízké Vysoké školy ekonomické 

v Praze a pracovníci z blízkých kanceláří, proto se společníci rozhodli mít prozatím 

otevřeno pouze v pracovních dnech. Otevírací doba provozovny bude od 8 hodin do 18 

hodin, kterou bude pokrývat Gabriela zaměstnána plný úvazek a Nikol na zkrácený 

úvazek. Takto rozvržená otevírací doba, která je vyobrazena v tabulce 4.5 je 

přizpůsobena běžné pracovní době v kancelářích, která je od 9 do 17 hodin. Zákazníci 

proto mají možnost přijít zakoupit produkty před začátkem pracovní doby, případně 

po skončení v práci nebo v obědové pauze. 

Tabulka 4.5: Otevírací doba 

pondělí–pátek 8:00 – 18:00 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.5.4 Lokalita podnikání 

Pro provozovnu společnosti Healthy Fresh byla vybrána lokalita na adrese 

Seifertova 544/39 na Praze 3 – Žižkov. Toto umístění je vybráno z důvodu nedaleké 
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Vysoké školy ekonomické a mnoho okolních kanceláří, čímž je společnost blízko 

potenciálním zákazníkům. Také je důležité zmínit, že se nachází naproti tramvajové 

zastávky a nedaleko hlavního nádraží. Z těchto důvodů považují společníci lokalitu 

pro podnikání v tomto oboru za velmi dobře zvolenou. 

Obrázek 4.5.1: Mapa sídla a provozovny společnosti   

Zdroj: Google Maps 

4.6 Konkurence 

Společnost vstupuje na trh hostinských služeb, který je rozsáhlý, a především 

v Praze je možné na každém rohu najít nějakou restauraci. Společnost podniká 

prodejem v oblasti zdravé výživy, a to prodejem rychlého občerstvení převážně formou 

čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, proto se výběr konkurentů podnikajícím 

v tomto odvětví zúžil a byli vybráni 4 konkurenti. Jedná se o společnost UGO, 

Fruitisimo, Freshnook a HiFRESH Prague.  

Obrázek 4.6.1: Mapa konkurence v okolí 

 

 Zdroj: Google Maps 
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UGO 

UGO je zavedeným podnikem, který v tomto odvětví působí již od roku 2006 

a má přes 80 provozoven v České republice a na Slovensku, do kterých patří například 

UGO Salaterie a UGO Freshbary. Z toho důvodu je jeho silnou stránkou silné postavení 

na tomto trhu, velký podíl stálých zákazníků a mnoho provozoven v obchodních 

centrech a na rušných ulicích velkých měst. Svým dlouhým působením má již rozsáhlé 

portfolio nabízených produktů. Kromě čerstvých ovocných a zeleninových šťáv 

a smoothie nápojů nabízí také například polévky, wrapy a saláty. Mimo hlavní nabídku 

obohacují menu i sezónními produkty. Slabou stránkou může být mnoho franšízových 

provozoven, kdy společnost může ztrácet kontrolu nad kvalitou produktů. Další slabou 

stránkou jsou ceny, které v porovnání například se společností Freshnook jsou dost 

vysoké. Z důvodu předchozích zkušeností zakladatelky Nikol se zaměstnáním v UGU, 

slouží společnost jako velká inspirace při sestavování menu společnosti (www.ugo.cz). 

Fruitisimo 

Fruitisimo je také, jako UGO, dlouholetým zavedeným podnikem. V daném 

odvětví působí již od roku 2003 a provozuje přes 40 provozoven v České republice a na 

Slovensku. Stejně jako u předchozího konkurenta, silnou stránkou společnosti 

Fruitisimo je silné postavení na trhu, velký podíl stálých zákazníků a hodně provozoven 

situovaných převážně v obchodních centrech. I Fruitisimo nabízí mnoho produktů navíc 

k čerstvým šťávám a smoothie nápojů. Společnost Fruitisimo vytvořila také nový 

koncept Fruitisimo Bistro Café, kde mimo běžný sortiment je k dostání slané a sladké 

pečivo, polévky atd. Mezi slabé stránky, stejně jako u společnosti UGO, patří možná 

ztráta kontroly nad kvalitou produktů při franšízových provozovnách a vysoké ceny 

(www.fruitisimo.cz). 

Freshnook 

Freshnook je společnost zabývající se výrobou a prodejem ovocných 

a zeleninových šťáv, smoothie nápojů a salátů. Společnost není na trhu moc dlouho, 

vznikla v roce 2017. Mimo prodej svých produktů, nabízí také catering. Silnou stránkou 

společnosti je lukrativní lokace pobočky, jelikož se nachází nedaleko stanice metra 

I. P. Pavlova, kde se pohybuje velké množství lidí a v okolí se nachází mnoho kanceláří. 

Pro vytváření cen produktů naší společnosti byly východiskem právě ceny tohoto 

konkurenta (www.freshnook.cz). 
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HiFRESH Prague 

Společnost HiFRESH Prague je nejmladší konkurencí, jelikož vznikla teprve 

v roce 2019. Stejně jako předchozí konkurenti se zabývá prodejem čerstvých ovocných 

a zeleninových šťáv, smoothie nápojů a šejků. Portfolio produktů HiFRESH Prague 

tvoří také tzv. bubble tea, což je nápoj vytvořený z čaje, ve kterém jsou ovocné kuličky. 

Mezi silné stránky patří určitě přizpůsobení nabídky ročnímu období, čímž vytvářejí 

limitované produkty. Další silnou stránkou je lokalita umístění provozovny, jelikož se 

nachází v centru Prahy, kousek od Havelského tržiště.  

4.7 Marketingová strategie 

Marketingová strategie je provedena analýzou marketingového mixu společnosti 

metodou 4P, která zahrnuje produkt, cenu, propagaci a distribuci. 

Produkt 

Jak již bylo zmíněno, společnost Healthy Fresh se bude zabývat výrobou 

a prodejem zdravého a rychlého občerstvení. Jedná se o ovocné a zeleninové šťávy 

a smoothie nápoje, smoothie a jogurtové misky a chia puding. Všechny tyto produkty 

společnosti jsou blíže popsány v kapitole 4.6.  

Rozhodnutí o výběru právě těchto produktů souvisí s rostoucím trendem 

zdravého stravování a zároveň uspěchanou dobou. Všechny produkty jsou vyráběny 

z čerstvých a kvalitních surovin, na které je kladen velký důraz. 

Záměrem je rozšiřovat nabídku produktů, které budou stále odpovídat hodnotám 

těch současných, tedy zdravé suroviny a rychlost přípravy. Společníci by rádi 

rozšiřovali nabídku produktů o čerstvé saláty, polévky nebo krémy a zdravé dezerty.  

Cena 

Ceny jsou různé na základě jednotlivých nabízených druhů produktů. 

Při sestavování cen některých produktů se vycházelo z cen konkurentů. U ovocných 

a zeleninových šťáv a smoothie nápojů se vycházelo především z cen společnosti 

Freshnook. Samozřejmě bylo potřeba kalkulovat s přímými náklady na jednotlivé 

produkty, které tvoří vstupní ceny surovin, ale také s nepřímými náklady, kterými jsou 

například mzdy na zaměstnance a energie. 
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Ceny ovocných a zeleninových šťáv se pohybují v rozmezí 75-97 Kč, smoothie 

nápojů v rozmezí 84-110 Kč. U dalších produktů jsou již ceny jednotlivých druhů 

stejné. Smoothie misky stojí 129 Kč, jogurtové misky 69 Kč a chia puding 69 Kč. 

Ceny všech produktů byly stanoveny na základě pořizovacích nákladů surovin, 

ke kterým byla následně připočtena marže. V této chvíli byla vypočtena cena bez DPH. 

Následně po vypočtení DPH byla stanovena konečná cena pro zákazníky. Marže byla 

u jogurtové misky a chia pudingu stanovena na 200 % a u šťáv, smoothie nápojů 

a smoothie misek na 300 %. Kalkulace průměrných cen jednotlivých druhů produktů je 

zobrazena v Tabulce 4.1. Šťávy a smoothie nápoje jsou cenově srovnatelné spíše 

s cenami společnosti Freshnook, jsou tedy nižší, než u společnosti UGO nebo 

Fruitisimo.  

Tabulka 4.1: Kalkulace průměrných cen produktů 

 
Pořizovací náklady 

surovin na 1 porci 

Marže 

(v %) 

Cena bez 

DPH 

DPH 

(15 %) 

Cena s 

DPH 

Smoothie miska 28,04 300 112,16 16,82 128,98 

Smoothie 23,94 300 95,76 14,36 110,12 

Šťávy 21,08 300 84,32 12,65 96,97 

Jogurtová miska 19,96 200 59,88 8,98 68,86 

Chia puding 20,02 200 60,06 9,01 69,07 
Zdroj: vlastní zpracování 

Propagace 

Primárním způsobem propagace společnosti bude propagace prostřednictvím 

vytvořených sociálních sítí a webových stránek. 

Webové stránky společnosti budou obsahovat základní informace důležité 

pro zákazníky. Jedná se o kontaktní informace a adresu provozovny s otevírací dobou. 

Samozřejmostí je také uveřejnění nabízeného menu s cenami jednotlivých produktů. 

Součástí webových stránek bude taky blog, ve kterém budou zveřejňovány zajímavosti 

a informace o zdravé stravě a recepty na jednoduchá zdravá jídla. 

Hlavním nástrojem propagace společnosti budou sociální sítě, které mají 

v dnešní době velký vliv. Zvolili jsme propagaci přes Facebook, a hlavně přes 

Instagram, který je dnes převážně mezi mladými lidmi oblíbenou sociální sítí. Na obou 

sociálních sítích bude vytvořen účet společnosti, kde budou základní informace, stejně 

jako na webových stránkách, na které bude také přiložen odkaz. Budou zde 

zveřejňovány také aktuality týkající se společnosti, fotky jednotlivých produktů a také 

recenze od našich zákazníků. Sociální sítě budou sloužit také jako další způsob 
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komunikace, kromě komunikace přímo na prodejně. Určitě oslovíme na Instagramu 

také slavné osobnosti, tzv. influencery, kterým nabídneme zvýhodněnou cenu produktů 

nebo produkt zdarma za propagaci naší společnosti. Dále sociální sítě budeme využívat 

pro zveřejňování různých soutěží, které budeme pro naše zákazníky vymýšlet 

minimálně jedenkrát měsíčně. 

Před samotným otevřením provozovny budou také vytištěny reklamní letáčky, 

které budou rozdány v okolí provozovny procházejícím lidem. 

Distribuce 

Společnost bude využívat přímých a nepřímé distribuční cesty. Hlavní způsob 

distribuce produktů bude přímý kontakt se zákazníky v naší provozovně. Jako další 

způsob distribuce bude společnost využívat rozvážkových společností, které si převážně 

v posledních 2 letech získaly velkou oblibu. Chtěli bychom navázat spolupráci se 

společností Dáme Jídlo a Wolt. Přímé distribuční cesty budou probíhat formou 

bezprostředního kontaktu se zákazníky při návštěvě naší provozovny. Nepřímé 

distribuční cesty budou využívány formou rozvážkových společností zmíněných výše. 

Společnost bude využívat přímých distribučních cest také v kontaktu 

s dodavateli. Jelikož jsme malý rodinný podnik chceme mít s dodavateli blízký vztah, 

proto při jednání s nimi nebude využíváno mezičlánků. Tímto také společnost 

optimalizuje náklady.  

4.8 Finanční plán 

Finanční plán přenese vizi společnosti Healthy Fresh do číselné podoby. 

Ve finančním plánu jsou představeny nutné náklady pro vznik společnosti a vybavení 

provozovny. Stěžejní je sestavení počáteční rozvah a předpokládaný výkaz zisku a ztrát 

a výkaz cash flow. Výkaz zisku a ztrát i výkaz cash flow je vypracován pro optimistický 

i pesimistický scénář pro jednotlivé měsíce v prvním roce podnikání a čtvrtletně 

pro následující dva roky podnikání. 

Společnost musí vynaložit finanční prostředky ještě před samotným zahájením 

podnikání. Jedním z nutných výdajů jsou výdaje nutné pro vznik společnosti, které jsou 

interpretovány v Tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2: Zřizovací výdaje společnosti Healthy Fresh 

Položka Cena 
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Sepsání společenské smlouvy u notáře 5 000,00 Kč 

Správní poplatek 1 000,00 Kč 

Úředně ověřené podpisy na Czech Pointu 120,00 Kč 

Vyhotovení kopií na Czech Pointu 120,00 Kč 

Správní poplatek 6 000,00 Kč 

Celkem 12 240,00 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další výdaje nutné před zahájením podnikání jsou na potřebný nábytek 

a spotřebiče na vybavení provozovny. Jednotlivé položky jsou zobrazeny v Tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Výdaje na vybavení provozovny 

Položka Cena (v Kč) 

EET terminál s tiskárnou 10 089 

Wifi router 990 

Tablet s klávesnicí a myší 18 089 

Telefon 5 999 

Pokladní zásuvka 1 490 

Smoothie mixér (2 ks) 34 980 

Odšťavňovač 26 990 

Kávovar 17 990 

Mrazící skříň 10 064 

Pultová mraznička 14 278 

Lednice 13 990 

Chladící vitrína 17 182 

Pult 16 990 

Stůl (5 ks) 15 143 

Židle (10 ks) 6 262 

Nerezový stůl (2 ks) 8 858 

Chladící nerezový stůl s gastronádobami 19 990 

Nerezový stůl s dřezem (2 ks) 30 360 

Nabídková tabule 3 078 

Bedýnky na ovoce (4 ks) 916 

Potřeby na úklid, vybavení toalet a šaten 17 206 

Odpadkové koše (4 ks) 3 556 

Lékárnička 1 019 
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Kuchyňské náčiní, nádobí a příbory 20 816 

Celkem 316 325 

Zdroj: vlastní zpracování 

Je důležité zjistit, jestli vklady společníků do základního kapitálu pokryjí 

potřebné výdaje. Základní kapitál je 600 000 Kč. Celkové výdaje nutné pro zahájení 

podnikání zobrazeny výše v tabulkách jsou součtem dohromady 328 565 Kč. Tyto 

výdaje je možné uhradit z peněz ze základního kapitálu. Je nutné také počítat 

s provozními výdaji alespoň pro prvních pět měsíců. Tyto náklady jsou stanoveny 

v Tabulce 4.4. 

Tabulka 4.4: Provozní výdaje pro prvních pět měsíců podnikání 

Položka (v Kč) 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 

Nájemné a zálohy 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 

Nákup zásob 10 240 6 720 8 160 9 600 11 040 

Pojištění 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Poplatky za telefonní a 

internetové služby 

900 900 900 900 900 

Mzdy a sociální a zdravotní 

pojištění 

51 930 51 930 51 930 51 930 51 930 

Marketing a propagace 13 700 6 500 6 500 6 500 6 500 

Celkem 107 870 97 150 98 590 100 030 101 470 

Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní výdaje pro prvních pět měsíců podnikání jsou stanoveny 

na 505 110 Kč, přičemž výpočet mzdových výdajů je uveden v Tabulce 4.5. 

Tabulka 4.5: Výpočet mzdových výdajů 

Mzdy pro 2 společníky (jeden na plný úvazek, druhý 

na ¾ úvazek 

Celková hodnota (v Kč) 

Hrubá mzda 38 500 

Zálohy na sociální pojištění 9 875 

Zálohy na zdravotní pojištění 3 555 

Celkem 51 930 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vklady společníků do základního kapitálu nepokryjí všechny potřebné výdaje, 

proto je nezbytné zažádat o bankovní úvěr. Výpočet potřebných finančních prostředků 

je zobrazen v Tabulce 4.6. 
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Tabulka 4.6: Výpočet požadované výše finančních prostředků 

Položka Celková hodnota (v Kč) 

Zřizovací výdaje 12 240 

Výdaje na vybavení provozovny 316 325 

Výdaje na 6 měsíců provozu 505 110 

Výdaje celkem 833 675 

Vklady společníků do základního kapitálu 600 000 

Potřebné finanční prostředky 233 675 

Bankovní úvěr 300 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společníci stanovili potřebnou výši úvěru na 300 000 Kč a vybrali firemní úvěr 

Start up pro začínající podnikatele u České spořitelny, kde je také zřízen firemní 

bankovní účet. Bankovní úvěr je poskytnut na 7 let s úrokovou sazbou 9 % a bude 

splácen anuitně v měsíčních splátkách. V Tabulce 4.7 je možné vidět výši splátek 

po dobu prvních 6 měsíců. Celkový splátkový kalendář je uveden v Příloze 15. 

Tabulka 4.7: Výše splátek pro prvních 6 měsíců (v Kč) 

Měsíc 
Počáteční 

hodnota úvěru 
Splátka Úrok Úmor 

Konečná hodnota 

úvěru 

1 300 000,00 4 827,00 2 250,00 2 577,00 297 423,00 

2 297 423,00 4 827,00 2 230,67 2 596,33 294 826,67 

3 294 826,67 4 827,00 2 211,20 2 615,80 292 210,88 

4 292 210,88 4 827,00 2 191,59 2 635,41 289 575,47 

5 289 575,47 4 827,00 2 171,82 2 655,18 286 920,29 

6 286 920,29 4 827,00 2 151,91 2 675,09 284 245,20 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výše zmíněné finanční výdaje a zdroje krytí jsou interpretovány v zahajovací 

rozvaze společnosti v Tabulce 4.8.  

Tabulka 4.8: Zahajovací rozvaha 

Zahajovací rozvaha k 1.3.2022 

Aktiva  Pasiva  

Dlouhodobý majetek 316 325 Vlastní zdroje 600 000 

Vybavení provozovny 316 325 Základní kapitál 600 000 
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Oběžný majetek 583 675 Cizí zdroje 300 000 

Zásoby 10 240 Bankovní úvěr 300 000 

Peněžní prostředky 573 435   

Celkem aktiv 900 000 Celkem pasiv 900 000 

Zdroj: vlastní zpracování 

Společníci vytvořili dva možné scénáře budoucího vývoje, jejichž součástí je 

zpracování výkazu zisku a ztrát a výkazu cash flow. Jedním je optimistický scénář 

a druhým je pesimistický scénář. 

4.8.1 Optimistický scénář 

V optimistickém scénáři společníci předpokládají, že převážnou většinou 

zákazníků v začátku podnikání budou procházející nebo právě studenti z nedaleké 

vysoké školy. Později se však podnik dostane do většího povědomí lidí v okolí a podnik 

se na trhu uchytí. Společníci tak předpokládají postupný růst tržeb.  

Společníci sestavili výkaz zisku a ztrát, který zachycuje výnosy a náklady. 

Výkaz je sestaven pro první tři roky podnikání, přičemž první rok je zpracován 

po jednotlivých měsících (Příloha č. 14). Následující dva roky jsou zpracovány 

pro jednotlivá čtvrtletí. V Tabulce 4.9 je ukázka vývoje výsledku hospodaření pro první 

tři roky podnikání, přičemž v prvním roce společnost začala podnikat v březnu, proto je 

dané období zkrácené. 

Tabulka 4.9: Výkaz zisku a ztrát pro první tři roky podnikání v optimistickém scénáři 

Výkaz zisku a ztrát  2022 2023 2024 

Tržby za prodané výrobky 500 760,00 1 407 600,00 1 738 800,00 

Výnosy celkem 500 760,00 1 407 600,00 1 738 800,00 

Zřizovací náklady 328 565,00 -  

Náklady na nákup surovin a zásob 116 800,00 342 720,00 423 360,00 

Provozní náklady (pojištění, nájem, 
zálohy, internet, telefonní služby) 

320 000,00 384 000,00 384 000,00 

Mzdové náklady (mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění) 
519 300,00 715 680,00 715 680,00 

Náklady na marketing a propagaci 72 200,00 38 000,00 38 0000,00 

Úroky z úvěru 21 612,72 23 191,71 19 933,90 

Náklady celkem 1 378 477,72 1 503 591,71 1 580 973,90 
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Výsledek hospodaření před zdaněním - 877 717,72 - 95 991,71 157 826,10 

Daň ze zisku (19 %) - - 29 986,96 

Výsledek hospodaření po zdanění - 877 717,72 - 95 991,71 127 839,14 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce lze vidět postupný nárůst tržeb společnosti, s čímž souvisí také nárůst 

výdajů na suroviny. Nárůst tržeb v druhém roce podnikání je téměř tří násobek oproti 

prvnímu roku. Tento nárůst je způsoben rozšíření nabídky o čerstvé saláty, které si 

u zákazníků získají velkou oblibu. Ačkoli je společnost v druhém roce stále ve ztrátě, ve 

čtvrtém čtvrtletí již generuje zisk (Příloha č. 15). V třetím roce již společnost generuje 

zisk za celé období (Příloha č. 15). V druhém roce dojde také ke snížení nákladů 

na propagaci a zároveň nárůstu mzdových nákladů, jelikož je nutné, aby Nikol 

pracovala na plný pracovní úvazek.  

Společníci kromě výkazu zisku a ztrát sestavili také výkaz cash flow, který 

zachycuje předpokládané příjmy a výdaje společnosti. Stejně jako u předchozího 

výkazu byl výkaz propočítán pro první tři roky podnikání. První rok je zpracován 

po jednotlivých měsících (Příloha č. 16) a další dva roky jsou zpracovány po čtvrtletí 

(Příloha č. 17). V tabulce 4.10 lze vidět výkaz cash flow za celé první tři roky 

podnikání. 

Tabulka 4.10: Výkaz cash flow pro první tři roky podnikání v optimistickém scénáři  

Výkaz cash flow  2022 2023 2024 

PSPP - - 4 375,00 - 136 099,00 

Vklad společníků do ZK 600 000 - - 

Přijatý bankovní úvěr 300 000 - - 

Příjmy za prodané výrobky 500 760,00 1 407 600,00 1 738 800,00 

Příjmy celkem 1 400 760,00 1 407 600,00 1 738 800,00 

Zřizovací výdaje 328 565,00 -  

Výdaje na nákup surovin a zásob 116 800,00 342 720,00 423 360,00 

Provozní výdaje (pojištění, nájem, 
zálohy, internet, telefonní služby) 

320 000,00 384 000,00 384 000,00 

Mzdové výdaje (mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění) 
519 300,00 715 680,00 715 680,00 

Výdaje na marketing a propagaci 72 200,00 38 000,00 38 0000,00 
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Splátka úvěru včetně úroků 48 270,00 57 924,00 57 924,00 

Výdaje celkem 1 405 135 1 538 324,00 1 618 964,00 

Výsledek cash flow - 4 375,00 - 130 724,00 119 836,00 

KSPP - 4 375,00 - 135 099,00 - 15 263,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce lze vidět, že společnost v prvním roce vykazuje nízký negativní 

výsledek cash flow. V druhém roce vykazuje společnost negativní výsledek cash flow 

130 724 Kč, i přes to ve čtvrtém čtvrtletí je výsledek již kladný (Příloha č. 17). 

To znamená, že společnost generuje peníze a je schopná hradit své závazky. 

Společníci se kromě sestavení výkazů zabývali také analýzou bodu zvratu. 

Analýza bodu zvratu je důležitá pro zjištění, jaká musí být produkce společnosti, aby 

nebyla ztrátová. V tomto bodě se tedy tržby za prodané produkty rovnají nákladům. 

Výpočet analýzy bodu zvratu je ukázán v Tabulce 4.11. 

Tabulka 4.11: Analýza bodu zvratu 

Položka Částka 

Fixní náklady 83 930 Kč 

Mzdové náklady (mzdy, zálohy na sociální a zdravotní pojištění) 51 930 Kč 

Provozní náklady (nájem, pojištění, zálohy, internet, telefonní služby) 32 000 Kč 

Variabilní náklady na jednotku  

Smoothie nápoj 23,94 Kč 

Šťáva 21,08 Kč 

Smoothie miska 28,04 Kč 

Jogurtová miska 19,96 Kč 

Chia puding 20,02 Kč 

Cena výrobku za jednotku  

Smoothie nápoj 110 Kč 

Šťáva 97 Kč 

Smoothie miska 129 Kč 

Jogurtová miska 69 Kč 

Chia puding 69 Kč 

Bod zvratu 232,52 ks/měsíc 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky vyplývá, že společnost musí prodat průměrně 233 svých produktů 

měsíčně, aby pokryla své náklady a nebyla ztrátová.  

4.8.2 Pesimistický scénář 

V pesimistickém scénáři společníci předpokládají pomalejší růst návštěvnosti 

společnosti, s čímž souvisí také pomalejší růst tržeb. Společnost se dostane do 

povědomí méně zákazníkům v začátcích, ale i přes to se do ní někteří zákazníci budou 

vracet a tržby budou růst. 

Stejně jako v optimistickém scénáři vytvořili společníci výkaz zisku a ztrát 

pro první tři roky podnikání. První rok je sestaven pro jednotlivé měsíce (Příloha č. 18) 

a další dva roky podnikání jsou sestaveny pro jednotlivá čtvrtletí (Příloha č. 19). 

V Tabulce 4.12 lze vidět vývoj hospodářského výsledku pesimistického scénáře 

pro první tři roky podnikání. První rok podnikání je zpracován od března do prosince. 

Tabulka 4.12: Výkaz zisku a ztrát pro první tři roky podnikání v pesimistickém scénáři 

Výkaz zisku a ztrát  2022 2023 2024 

Tržby za prodané výrobky 432 280,00 1 304 100,00 1 600 800,00 

Výnosy celkem 432 280,00 1 304 100,00 1 600 800,00 

Zřizovací náklady 328 565,00 - - 

Náklady na nákup surovin a zásob 101 440,00 317 520,00 389 760,00 

Provozní náklady (pojištění, nájem, 
zálohy, internet, telefonní služby) 

320 000,00 384 000,00 384 000,00 

Mzdové náklady (mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění) 
519 300,00 715 680,00 715 680,00 

Náklady na marketing a propagaci 72 200,00 38 000,00 38 0000,00 

Úroky z úvěru 21 612,72 23 191,71 19 933,90 

Náklady celkem 1 363 117,72 1 478 391,71 1 547 373,90 

Výsledek hospodaření před zdaněním - 930 837,72 - 174 291,71 53 426,10 

Daň ze zisku (19 %) - - 10 150,96 

Výsledek hospodaření po zdanění - 930 837,72 - 174 291,71 43 275,14 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce lze pozorovat stejně jako v optimistickém scénáři postupný nárůst 

tržeb v jednotlivých letech. Nárůst v druhém roce podnikání přesahuje tří násobek 

prvního roku. Stejně jako v optimistickém scénáři, bude společnost přidávat do nabídky 
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produktů také čerstvé saláty, které budou u zákazníků oblíbené. Společnost generuje 

zisk až v třetím roce, a to již od prvního čtvrtletí (Příloha č. 19). V druhém roce i přesto, 

že tržby nejsou tolik vysoké dojde ke snížení nákladů na propagaci a zvýšení nákladů 

na zaměstnance. 

Je vytvořen také výkaz cash flow v pesimistickém scénáři, který je sestaven pro 

první tři roky podnikání. První rok je opět zpracován pro jednotlivé měsíce (Příloha 

č. 20) a další dva roky jsou zpracovány čtvrtletně (Příloha č. 21). V Tabulce 4.13 lze 

vidět vývoj peněžních toků pro první tři roky podnikání. 

Tabulka 4.13: Výkaz cash flow pro první tři roky podnikání v pesimistickém scénáři 

Výkaz cash flow  2022 2023 2024 

PSPP - - 57 495,00 - 266 519,00 

Vklad společníků do ZK 600 000 - - 

Přijatý bankovní úvěr 300 000 - - 

Příjmy za prodané výrobky 432 280,00 1 304 100,00 1 600 800,00 

Příjmy celkem 1 332 280,00 1 304 100,00 1 600 800,00 

Zřizovací výdaje 328 565,00 -  

Výdaje na nákup surovin a zásob 101 440,00 317 520,00 389 760,00 

Provozní výdaje (pojištění, nájem, 

zálohy, internet, telefonní služby) 
320 000,00 384 000,00 384 000,00 

Mzdové výdaje (mzdy, sociální a 

zdravotní pojištění) 
519 300,00 715 680,00 715 680,00 

Výdaje na marketing a propagaci 72 200,00 38 000,00 38 0000,00 

Splátka úvěru včetně úroků 48 270,00 57 924,00 57 924,00 

Výdaje celkem 1 389 775,00 1 513 124,00 1 585 364,00 

Výsledek cash flow - 57 495,00 - 209 024,00 15 436,00 

KSPP - 57 495,00 - 266 519,00 - 251 083,00 

Zdroj: vlastní zpracování 

V tabulce lze vidět, stejně jako v optimistickém scénáři, nižší výsledek cash flow 

v prvním roce než v roce druhém. Toto je způsobeno počátečním vkladem peněžních 

prostředků do společnosti, ať už v podobě vkladů do základního kapitálu nebo přijatým 

bankovním úvěrem. Společnost vykazuje kladný výsledek cash flow ve třetím roce, 

stejně jako v optimistickém scénáři. Ovšem v rámci jednotlivých čtvrtletích je 
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vykazován kladný výsledek cash flow až ve třetím čtvrtletí třetího roku (Příloha č. 21). 

Společnost od tohoto čtvrtletí generuje peníze a je schopná hradit své závazky.  

Bod zvratu je stejný jako v optimistickém scénáři, jelikož náklady na jednotku se 

nemění. Společnost tedy musí prodat 233 svých produktů za jeden měsíc, aby byla 

schopna pokrýt náklady a nebyla ve ztrátě. 

4.9 Předpoklady úspěšnosti a rizika projektu 

V této kapitole budou představeny předpoklady úspěšnosti projektu v podobě 

sestavení SWOT analýzy pro společnost Healthy Fresh s. r. o. Dále bude poukázáno 

na rizika projektu, která mohou společnost ohrozit a opatření, která je potřeba učinit, 

aby bylo riziku zabráněno nebo bylo riziko sníženo. 

4.9.1 SWOT analýza 

Společníci považovali za důležité sestavit pro podnik SWOT analýzu, která 

analyzuje vnitřní a vnější prostředí podniku. Vnitřní prostředí tvoří silné a slabé stránky 

podniku, které může společnost ovlivnit. Vnější prostředí tvoří příležitosti a hrozby, 

které přicházejí z vnější a společnost je nedokáže ovlivnit. V Tabulce 4.14 je 

vyobrazena SWOT analýza společnosti Healthy Fresh. 

Tabulka 4.14: SWOT analýza 

 Silné stránky Slabé stránky 

Vnitřní 

prostředí 

• Výhodná lokalita 

• Čerstvost surovin a produktů 

• Zkušenosti zakladatelů 

s podnikáním a prodejem daných 

produktů 

• Nízké náklady na suroviny 

• Důraz na dobrý vztah se 

zákazníky 

• Rychlost výroby 

• Začínající podnik 

• Velké množství konkurence 

• Omezené finanční prostředky 

 
Příležitosti Hrozby 
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Vnější 

prostředí 

• Možnost rozšíření portfolia 

produktů 

• Posílení pozice na trhu a zvýšení 

poptávky 

• Noví zákazníci 

• Zvýšení cen surovin, nájmu a 

energií 

• Nenaplnění předpokládaného 

finančního plánu 

• Malý počet zákazníků 

• Vstup nového konkurenta na trh 

• Oddanost zákazníků již 

zavedeným podnikům 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.9.2 Rizika projektu 

Podnikání s sebou nese rizika, proto je nutné již před zahájením podnikání tyto 

rizika definovat a pokusit se o jejich snížení nebo úplnou eliminaci. 

Hlavní rizika vnímají společníci v oblasti zákazníků. Malý zájem zákazníků 

o naše produkty a nízká návštěvnost zákazníků mají za následek nedosažení 

plánovaných tržeb. Nízké tržby se projeví ve výkazu zisku a ztrát i výkazu o peněžních 

tocích a mohou mít za následek nežádoucí vysokou zadluženost společnosti. Toto riziko 

lze eliminovat zvýšením marketingové propagace společnosti. 

V oblasti zákazníků je možné riziko jejich oddanosti k zavedeným podnikům. 

V rámci obou těchto rizik je důležitá dostatečná propagace společnosti, vytvoření si 

dobrých vztahů se zákazníky a přizpůsobování se trendům a měnící se poptávce a 

požadavkům zákazníků. Těmito opatřeními lze reagovat také na riziko vstupu nového 

konkurenta na trh. 

Neovlivnitelným rizikem může být také zvýšení nájmu nebo poplatků 

za energie. Na toto riziko je nutné se připravit dostatečnou finanční rezervou. 

Riziko může představovat také poškození majetku ať už v podobě přírodní 

katastrofy nebo lidským zaviněním. Důsledky tohoto rizika lze eliminovat vhodným 

pojištěním majetku. 

Riziko pro rodinný podnik představuje také rozšíření podniku, při kterém bude 

potřeba zaměstnat více lidí, ať už členy nebo nečleny rodiny. Následně mohou vznikat 

konflikty. Toto riziko je již v začátcích opatřeno rodinnou ústavou (Příloha č. 13), které 

toto riziko minimalizuje. 
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4.10 Přílohy 

Přílohy tvoří detailní finanční výkazy z kapitoly 4.8 Finanční plán. Jedná se 

o rozvahu, výkaz zisku a ztrát a výkaz cash flow. Kromě finančních výkazů je přiložen 

také sestavený rodinný protokol.  
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza založení a vzniku rodinného podniku jako 

společnosti s ručením omezeným a aplikace získaných teoretických poznatků 

na zakládané fiktivní společnosti společně se sestavením podnikatelského plánu. 

Bakalářská práce byla rozdělena do teoretické a praktické části. V teoretické 

části byla s pomocí odborné literatury vymezená problematika podnikání malých a 

středních firem, srovnány jednotlivé formy podnikání v České republice, detailně 

popsána společnost s ručením omezeným, především v oblasti založení a vzniku. Dále 

byl definován rodinný podnik s důrazem na rodinný protokol, v kapitole byl také 

popsán podnikatelský plán a na závěr byly popsány postupy a metody použité 

v bakalářské práci. 

V praktické části byly aplikovány teoretické poznatky na společnosti Healthy 

Fresh s. r. o. ve dvou kapitolách. První kapitola se zabývala administrativní stránce 

založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Byly zde popsány jednotlivé kroky 

dle časové posloupnosti, k jednotlivým krokům byly vypsány potřebné dokumenty, 

které podnikatel musí zařídit pro splnění kroku. V jednotlivých krocích jsou uvedeny 

časové a finanční náklady daného kroku. Administrativní stránka zakládání společnosti 

s ručením omezeným může být pro některé začínající podnikatele náročnější, ale 

všechny informace jsou na internetu velmi snadno dostupné, čímž se tento proces 

ulehčuje. 

Druhá kapitola praktické části bylo sestavení podnikatelského plánu 

pro společnost Healthy Fresh s. r. o. V podnikatelském plánu byla postupně představena 

společnost i produkty a služby, které bude poskytovat. Byla zde také popsána 

společnost v oblasti jejích krátkodobých i dlouhodobých cílů, důležitých osobností 

společnosti, předpokládané otevírací doby a vybrané lokality podnikání.  Důležitým 

bodem byla také analýza konkurence s důrazem na jejich silné a slabé stránky a analýza 

marketingového prostředí za pomocí metody 4P. Podstatnou částí je finanční plán 

společnosti, který byl sestaven pro optimistický a pesimistický scénář a zhodnotil 

předpokládanou finanční situaci podniku v období prvních tří let podnikání. Na závěr 

této části byla na podniku aplikována SWOT analýza a vytýčena rizika projektu a jejich 

možná řešení. 
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Jak již bylo zmíněno, finanční plán společnosti je důležitý pro zhodnocení 

úspěšnosti podnikání. Ze sestaveného finančního plánu vyplývá, že společnost v třetím 

roce i v pesimistickém scénáři dosáhne zisku a také kladného výsledku cash flow.  

Součástí praktické části je také několik příloh, které byly sestavovány 

pro fiktivně vznikající společnost Healthy Fresh s. r. o. Kromě obvyklých příloh 

u kroků k založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a sestavováním 

podnikatelského plánu je důležité zmínit rodinný protokol, jelikož se jedná o zakládání 

rodinné firmy. Rodinný protokol je pro rodinnou firmu často klíčový, jelikož řeší možné 

budoucí konflikty a zabraňuje sporům. I přes jeho důležitost se v České republice 

nejedná o známý pojem a v mnoha malých a středních rodinných podnicích nejsou 

sestaveny. 
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