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1 Úvod 

Tématem této bakalářské práce je praktická aplikace zahájení podnikání v rodinném 

podniku. Rodina je základní složkou lidské společnosti, a právě proto volí řada osob 

možnost podnikání v rámci rodiny. Rodinné podniky jsou jednou z nejrozšířenějších 

forem podnikání v České republice, a to především díky jejich důvěryhodnosti, 

loajálnosti a tradicím, které jsou předávány z generace na generaci. 

Problematika rodinných podniků je v současnosti v České republice velmi aktuální. Do 

nedávna nebyla této problematice věnována potřebná pozornost, což se ale v průběhu 

posledních let mění. Společnost si uvědomuje nejen jejich ekonomickou důležitost, ale 

také řadu dalších benefitů, které tyto rodinné podniky přinášejí. 

Cílem této bakalářské práce je popis vzniku rodinného podniku z hlediska právních  

a administrativních povinností. Tyto budou aplikovány na fiktivní společnost s ručením 

omezeným – Bistro SVÁČA, s. r. o. 

V teoretické části této práce budou objasněny stěžejní pojmy, které budou následně 

aplikovány v části praktické. Začátek teoretické části bude věnován základním pojmům 

souvisejících s podnikáním. Následuje charakteristika rodinných podniků v České 

republice, společně s jejich stručnou historií a vymezením rodinných institucí a rodinné 

ústavy. V teoretické části budou dále zpracovány právní formy podnikání v České 

republice, na které naváže část zaměřena na společnost s ručením omezeným, kde budou 

popsány její orgány, veškeré náležitosti společenské smlouvy a kroky vedoucí ke vzniku 

společnosti. V neposlední řadě bude definován podnikatelský plán, společně s jeho druhy 

a doporučeným obsahem, který by měl každý, kvalitně sestavený podnikatelský plán, 

obsahovat. 

V praktické části této bakalářské práce bude představen, prostřednictvím zkráceného 

podnikatelského plánu, fiktivně založený rodinný podnik Bistro SVÁČA, s. r. o. Pomocí 

tohoto plánu bude určeno, zdali je tento podnikatelský záměr reálný a proveditelný. 

Stěžejní částí podnikatelského plánu bude jeho finanční část. Následně budou popsány 

veškeré právní a administrativní kroky vedoucí ke vzniku společnosti s ručním 

omezeným. V neposlední řadě bude vytvořena rodinná ústava, součástí které budou 

vybraná pravidla pro zapojení rodinných členů do podnikání, společně s rodinným 

genogramem. 
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2 Podnikatelské prostředí v České republice se zaměřením 

na rodinné podnikání 

V teoretické části práce jsou objasněny pojmy, které jsou stěžejní pro vypracování 

praktické části. Budou zde definovány základní pojmy související s podnikáním. Druhá 

podkapitola bude zaměřena na samotné rodinné podnikání v České republice, na kterou 

naváže část třetí věnována správě rodinného podniku. Ve čtvrté podkapitole budou 

popsány právní formy podnikání v České republice. Na tuto část naváže pátá podkapitola, 

kde bude formulována společnost s ručním omezeným, jelikož se jedná o právní formu 

společnosti, která bude fiktivně zakládána v její praktické části. V neposlední řadě bude 

také popsán podnikatelský plán. 

2.1 Základní pojmy 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisí s problematikou 

podnikatelského prostředí v České republice. 

Podnikatel 

Přesná definice podnikatele je uvedena v § 420 zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku. Dle této definice je za podnikatele považována fyzická či právnická osoba, 

která „samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku“.  

V občanském zákoníku je vymezeno několik charakteristických znaků, které musí 

podnikatelská činnost kumulativně splňovat. Podnikatelská činnost musí být poskytována 

za úplatu, realizována podnikatelem samostatně, prováděna živnostenským nebo 

obdobným způsobem, uskutečňována na vlastní účet a odpovědnost podnikatele, musí 

být soustavná a v neposlední řadě prováděna za účelem dosažení zisku (Ondřej, 2019). 

Podnikání  

Pojem podnikání nemá v občanském zákoníku svou přesnou definici, avšak z definice 

předešlého pojmu můžeme vyvodit, že se jedná o činnost, která je vykonávána 

podnikatelem a splňuje všechny potřebné charakteristické znaky. 
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Obchodní závod 

Obchodní závod, dříve označován jako podnik, je definován v § 502 zákona  

č. 89/2021 Sb. občanského zákoníku jako „organizovaný soubor jmění, 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.“ 

Každá fyzická či právnická osoba provozující podnikatelskou činnost má svůj závod. 

Součástí obchodního závodu nejsou jen hmotné movité a nemovité věci, ale i nehmotné 

statky, osobní složka (know-how, goodwill apod.) či obchodní jmění, jehož součástí 

mohou být i vzniklé dluhy (Ondřej, 2019). 

Forma podnikání 

Zvolit vhodnou formu podnikání je pro podnikatele stěžejní.  Při rozhodování je důležité 

vzít v potaz konkrétní zaměření dané podnikatelské činnosti, zdali chce podnikatel 

vykonávat činnost samostatně nebo společně s dalšími osobami, zda chce zaměstnávat 

zaměstnance a mnoho dalších východisek. 

V České republice si lidé mohou vybrat ze dvou základních právních forem podnikání,  

a to: 

• Fyzická osoba, někdy také označována jako osoba samostatně výdělečně činná 

(OSVČ), je osoba vykonávající podnikatelskou činnost zcela samostatně, na základě 

živnostenského zákona, či jiného speciálního oprávnění uvedeného  

v § 3 živnostenského zákona. Fyzická osoba vystupuje pod svým jménem  

a příjmením. 

• Právnická osoba je druhou právní formou podnikání. Dle zákona o obchodních 

korporacích se jedná o obchodní společnosti a družstva. Podnikatelská činnost 

právnických osob vychází ze speciální právní úpravy (Ondřej, 2019). 

Existují však i speciální formy podnikání. Mezi ně spadá podnikání formou tiché 

společnosti, nebo nově vzniklá forma podnikání formou rodinného závodu. Pojem 

rodinný závod je definován v § 700 zákona č. 89/2021 Sb. občanského zákoníku jako 

„závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich 

příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně  

a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu 

nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného 

závodu.“ 
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2.2 Rodinný podnik 

Rodinné podniky jsou jednou z nejrozšířenějších forem podnikání vůbec. Jejich 

ekonomický význam byl ještě donedávna velmi často podceňován, avšak v současnosti 

si společnost začíná uvědomovat jejich důležitost, a to nejen v rámci ekonomiky. Rodinné 

podniky mají velký význam v soukromém sektoru, kde jsou zdrojem většiny pracovních 

míst. 

2.2.1 Historie rodinných podniků na území České republiky 

Vznik rodinného podnikání není možné přesně určit. Jeho historie sahá do dávné 

minulosti, kdy bylo řemeslo předáváno z generace na generaci. Tato podkapitola bude 

zaměřena na historii rodinných podniků od vzniku samostatného Československého státu. 

Mezi lety 1918–1938, tedy v období První republiky, byla ekonomika na vzestupu. 

Rodinné podniky vzkvétaly a společností byly vnímány velmi pozitivně. Tahle, pro 

rodinné podniky velmi úspěšná éra, byla přerušena 2. světovou válkou, která měla 

katastrofální dopad na podnikání jako takové. Pro všechny úspěšné podniky znamenal 

konec 2. světové války konec jejich existence. Došlo k nastolení totalitního režimu  

a znárodňování. Komunistický režim potlačoval veškeré podnikatelské aktivity. 

K následnému rozmachu podnikatelské činnosti došlo v době po Sametové revoluci. 

V této době byly prováděny velké změny v politické struktuře, a následně i ve struktuře 

vlastního kapitálu. Tržní principy, které byly po dlouhá léta přerušeny, byly postupně 

změněny. Devadesátá léta byla ve znamení otevření trhu. Na trhu byla enormní poptávka 

po téměř jakémkoliv zboží. Vzniká velké množství soukromých podniků, velká část 

obyvatel se v této době chtěla postavit na vlastní nohy. Polistopadové ekonomika rapidně 

rostla. Problémy nastávají v roce 1996, kdy dochází k masivní korupci spojenou 

s rozkrádáním firem, což bylo způsobeno především špatnou legislativou. 

I přesto, že tato doba už je dávno za námi a legislativa je již vhodně sestavena, podnikání 

je stále často vnímáno jako něco, co není příliš transparentní, či dokonce hraničí 

s podvodem. 

V porevolučním období bylo dostupnější začít podnikat jako malá rodinná firma. Problém 

však nastával při volbě top managementu společnosti, který byl často obsazován členy 

rodiny, kteří neměli dostatečné zkušenosti a odbornou kvalifikaci. Ve firmě pak chyběli 

odborníci, obchodní zástupci a mnoho dalších potřebných pozic. Tahle skutečnost 

zapříčinila, že rodinné podniky byly veřejností vnímány jako neprofesionální firmy 
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s nestandartními postupy. Nicméně, postupem času začínají vznikat profesionální rodinné 

podniky, známé svým enormním nasazením (Breckova, 2016). 

V současnosti jsou rodinné firmy vnímány jako velmi důvěryhodné  

a tradiční podniky, a to především v sektoru služeb. V České republice jsou tyto podniky 

jedním ze stavebních kamenů české ekonomiky. 

V tabulce 2.1 je zobrazeno deset největších rodinných firem v České republice. Můžeme 

zde vidět, že většina těchto společností vznikla právě po Sametové revoluci. Data, týkající 

se tržeb a zisku před započtením úroků, daní a odpisů, vycházejí z průměru za poslední 

tři roky (2018-2020). Pořadí v tomto žebříčku bylo stanoveno na základě klíčových 

ekonomických ukazatelů. 

Tabulka 2.1 Žebříček 10 největších rodinných firem v České republice 

Pořadí Název Rok 

vzniku 

Oblast činnosti Tržby EBITDA Počet 

zaměstnanců 

1. Czechoslovak 

Group 

2014 Strojírenství, 

automobilový, 

letecký, 

železniční 

průmysl a 

obranný průmysl 

12,8 

mld. Kč 

2,3 mld. 

Kč 

3906 

2. Stavebniny 

DEK 

1993 Stavební průmysl 21,2 

mld. Kč 

1,3 mld. 

Kč 

3093 

3. Mattoni 1873 1873 Nápojářský 

průmysl 

10,9 

mld. Kč 

1,8 mld. 

Kč 

3200 

4. HP Tronic 1990 Maloobchod, 

cestovní ruch, 

gastronomie 

17,3 

mld. Kč 

636 mil. 

Kč 

3006 

5. Promet 

Group 

1992 Metalurgie, 

strojírenství, 

inženýrství a 

podpůrné služby 

10,5 

mld. Kč 

808 mil. 

Kč 

2750 

6. Agrostroj 1896 Strojírenství 6,7 mld. 

Kč 

990 mil. 

Kč 

2856 

7. SYNOT 

holding 

1997 Herní průmysl, 

poskytování 

prvotřídních 

technologií, 

herních obsahů a 

řešení 

14,5 

mld. Kč 

570 mil. 

Kč 

2400 

8. Juta 1946 Textilní průmysl, 

stavební průmysl, 

zemědělský 

průmysl 

7,7 mld. 

Kč 

1 mld. Kč 2258 

9. Hruška 1991 Maloobchod 8,5 mld. 

Kč 

463 mil. 

Kč 

3770 
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10. Hopi 1992 Logistické služby 5,8 mld. 

Kč 

491 mil. 

Kč 

5000 

Zdroj: vlastní zpracování dle FORBES. Rodinné firmy 2021. Forbes.cz [online]. 2021 

[cit. 15. 1. 2022]. Dostupné z: https://forbes.cz/leaderboard_tag/rf2021/?page=1 

2.2.2 Definice rodinného podniku 

Rodinný podnik neměl dlouhou dobu svou vlastní definici. Na základě této skutečnosti 

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky požádal dne  

28. března 2018 Ministerstvo spravedlnosti, aby společně s Ministerstvem pro místní 

rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem financí započalo analýzu  

a realizovalo zákonodárné úkony, které povedou k ukotvení problematiky rodinných 

podniků do českého právního řádu. Rodinný podnik se dočkal své první definice dne  

13. května 2019, která byla schválena usnesením vlády České republiky. Ke změně této 

definice došlo v roce 2021, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu podalo návrh na její 

změnu. Nová definice byla schválena dne 18. října 2021 usnesením vlády  

č. 899. 

Ukotvení definice má rozsáhlý význam. V České republice poskytují rodinné podniky 

největší množství pracovních míst v soukromém sektoru. Jejich vícegenerační charakter 

posiluje stabilitu celého hospodářství, protože přečkají složitá období recese a stagnace. 

Vzhledem k vysoké důvěře mezi rodinnými členy jsou rodinné podniky velice flexibilní 

a jsou schopny se rychle přizpůsobit změnám, které vznikají v socioekonomickém 

prostředí. Znakem rodinných podniků je výrazně vyšší poměr vlastního kapitálu, než je 

tomu u ostatních podniků. Tato skutečnost zásadně podporuje jejich hospodářskou 

stabilitu a vůbec celkovou stabilitu hospodářství. Důležitou roli hrají také rodinné 

podniky v oblasti regionálního rozvoje, kde tvoří trvalá pouta s místními komunitami, 

zákazníky a svými zaměstnanci. Společenský pohled na rodinné podniky se vyznačuje 

jejich vysokou mírou poctivosti a vysokými hodnotami, které jsou pro jejich chod 

stěžejní. V oblasti zemědělství hrají rodinné podniky také významnou roli, neboť 

podstatným způsobem přispívají k zamezování vylidňování venkova a mnohdy 

představují jediný zdroj zaměstnání. 

Hlavním přínosem definice rodinného podniku v oblasti statistiky je možnost statisticky 

vyhodnocovat a sledovat významný segment hospodářství; možnost skutečně posuzovat 

vliv rodinných firem na celostátní ekonomiku; monitorovat regionální vlivy  

a ekonomické parametry; kontrolovat vliv rodinných podniků na sociální prostředí  

a srovnávat s ostatními podnikatelskými segmenty a dále srovnávat v rámci evropské 
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unie. V rozvojové oblasti vytváří rodinné podniky speciální podmínky na bázi vzdělávací, 

daňové, investiční a inovační. Posilují investování na základě vlastního kapitálu; v období 

krize zvyšují odolnost ekonomiky; posilují obslužnost a stabilizaci v oblasti 

zaměstnanosti venkova a regionů. V oblasti společenského přínosu posilují systém 

vytváření hodnot; podporují regionální sounáležitosti; zvyšují společenskou odpovědnost 

a jsou nositeli tradic a tvůrcem regionálních vzorů (AMSP, 2018). 

Na základě usnesení č. 899 je rodinný podnik definován jako rodinná obchodní korporace 

nebo rodinná živnost. 

• Rodinná obchodní korporace je dle usnesení vlády ze dne 18. října 2021 č. 899 

„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.“ 

• Rodinná živnost, dle usnesení vlády ze dne 18. října 2021 č. 899, 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.“ 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků v České republice (zkráceně AMSP 

ČR) v návaznosti na výše zmíněné usnesení vlády vytvořila projekt zvaný Registrace 

rodinných podniků České republiky. Tento projekt, jak již název napovídá, slouží 

k registraci rodinných podniků, které splňují definici viz usnesení vlády č. 899. Takhle 

registrované podniky budou moci využívat řadu benefitů např. ve formě zvýhodněných 

bankovních produktů pro malé a střední podniky, které připravila Národní rozvojová 

banka, a.s., a to zejména zvýhodněné záruky a úvěry v rámci programu EXPANZE  

a GEN-záruk v programu ZÁRUKA 2015–2023. O tyto produkty mohou rodinné 

podniky žádat již od 1. 4. 2020. Rodinné podniky zaregistrované v tomto projektu mohou 

používat oficiální logo, viz obrázek 2.1. 

Registrace do tohoto projektu probíhá elektronickou formou. Prvním krokem při 

registraci je zadání identifikačního čísla do elektronického formuláře. Žadatel musí 

vyplnit kontaktní osobu a vybrat z nabídky velikost společnosti, od čehož se vyvíjí výše 
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poplatku. Po dokončení předešlých kroků bude systémem vygenerováno celé znění 

formuláře, které je nutno poslat společně se všemi přílohami do datové schránky AMSP 

ČR. Aby bylo možné zahájit registraci, je potřeba zaplatit registrační poplatek, dle 

velikosti podniku a odeslat formulář se všemi náležitostmi. Bude-li žádost obsahovat 

všechny potřebné náležitosti, bude podnik zapsán do Registru rodinných podniků České 

republiky, bude-li potřeba určité informace doplnit, bude žadatel vyzván pověřeným 

pracovníkem k jejich doplnění. Po splnění potřebných náležitostí obdrží žadatel 

osvědčení, že splňuje definici rodinného podniku. Toto osvědčení má platnost tři roky  

a poté je nutno ho za poplatek obnovit. K datu 10. 3. 2022 je do toho projektu registrováno 

911 rodinných podniků (AMSP, 2020). 

 

 

 

2.2.3 Vzájemné propojení rodiny a podniku 

Profesoři Harvardské univerzity John Davis a Renato Tagiuri přišli s univerzálním 

modelem myšlení v oblasti rodinného podnikání. Tvrdí, že rodinné podniky jsou 

komplexní systémy třech vzájemně závislých dílčích systémů, a to systém rodiny, systém 

vlastnictví a systém podnikání. Tyto tři systémy jsou zobrazeny jako tři vzájemně se 

překrývající kruhy, tzv. model tří kruhů. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2.1 Oficiální logo Rodinných podniků České republiky 

Zdroj: ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR. amsp.cz 

[online]. [cit. 10.3.2022]. Dostupný na WWW: https://amsp.cz/wp-

content/uploads/2020/02/rodinny-podnik_logo-300x64.png 

Obrázek 2.2 Model tří kruhů 

Zdroj: vlastní zpracování dle Mikušová (2018, p. 17) s odvoláním na Tagiuri a Davis 

(1996) 
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Na obrázku 2.2 je znázorněn model tří kruhů, který zobrazuje propojení třech hlavních 

rolí rodinného podniku. Propojením vzniká následujících sedm zájmových skupin: 

1. vnější investoři jsou osoby vlastnící část podniku, ale v podniku nepracují a nejsou 

členy rodiny, 

2. nerodinný management a zaměstnanci, 

3. vlastníci, kteří ve firmě pracují, ale nejsou členy rodiny, 

4. členové rodiny vlastnící část podniku, ale v podniku nepracují, 

5. členové rodiny, kteří nejsou aktivně zapojení do podnikání, nejsou ani vlastníci, ani 

zaměstnanci, 

6. členové rodiny, kteří jsou v podniku zaměstnáni, ale nejsou vlastníky podniku, 

7. členové rodiny, kteří jsou majiteli podniku a zároveň jsou v podniku zaměstnaní. 

Každá z těchto skupin má svůj vlastní cíl, potřebu, zájem či očekávání od kolektivního 

fungování rodiny a podniku. Je potřeba brát zřetel na to, že cíle jednotlivých skupin 

mohou být velmi rozdílné, téměř až protichůdné. 

Do modelu tří kruhů může být někdy přidán i čtvrtý kruh – jedinec. Přidáním tohoto 

čtvrtého kruhu se může vyřešit jeden z problému rodinného podnikání a to ten, jak vyvážit 

zájmy jedince s potřebami a zájmy rodiny (Mikušová, 2018). 

2.2.4 Vliv rodiny na podnik 

Rozsah a způsob zapojení rodiny do fungování podniku je velmi relevantním ukazatelem.  

V roce 2002 přichází Sabine B. Klein společně s Josephem H. Astrachanem a Kosmasem 

X. Smyrniem s novým modelem, který si klade za cíl tvorbu snadno použitelného 

nástroje, jež má sloužit k porovnání národní úrovně fungování rodinných podniků, což 

by vedlo k pochopení národních zvláštností a následně k oboustrannému předávání 

zkušeností, týkajících se řízení rodinného podniku. Tento model nazýváme model F-PEC 

z anglického Family influence trough Power, Experince and Culture. Jak již vyplývá 

z anglického názvu, jedná se o propojení třech pilířů, které ukazují rozsah  

a kvalitu vlivu rodiny na podnik. V rámci tohoto modelu vzniká škála F-PEC, která slouží 

k měření takzvané rodinnosti v podnicích. Schéma tohoto modelu můžete vidět na 

obrázku 2.3. 
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Prvním pilířem, v hodnocení rozsahu a kvality vlivu rodiny na podnik, je síla či moc 

(power). Rodina může mít vliv na podnik prostřednictvím rozsahu a kvality jeho 

vlastnictví, správy a řízení. V rámci tohoto pilíře je brán zřetel na procento rodinných 

příslušníků na jednotlivých úrovních představenstva. 

Druhým pilířem jsou zkušenosti (experience). Tato oblast se zaměřuje především na 

nástupnictví a počty rodinných členů přispívajících k podnikání. Řada autorů uvádí, že za 

rodinný podnik lze považovat pouze takový podnik, ve kterém dojde k převodu celého 

podniku na další generaci. Další autoři uvádějí, že můžeme podnik považovat za rodinný 

tehdy, dojde-li alespoň k jednomu generačnímu přenosu. Navzdory těmto rozdílným 

názorům se ale všichni autoři shodnou na jednom, a to, že každé jedno nástupnictví 

předává rodinnému podniku cenné zkušenosti. Nejvíce zkušeností je předáváno při 

přechodu z první generace rodiny na druhou. 

Třetím pilířem je kultura (culture). V rámci tohoto parametru je posuzováno překrývání 

hodnot rodiny a podniku v rámci firemní kultury. Kultura rodinného podniku je tvořena 

hodnotami zakořeněnými v organizaci. Tyto hodnoty ukazují, co je pro rodinu a jejich 

podnik důležité. Vznik těchto hodnot však vyžaduje čas. Jedná se o základní hodnoty 

klíčových členů rodinné společnosti (Klein, et al., 2005). 

Obrázek 2.3 Model F-PEC 

Zdroj: vlastní zpracování dle J. Astrachan, Sabine Klein, K. Smyrnios (2002) 
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2.3 Správa rodinného podniku 

Je faktem, že velké množství rodinných podniků má po éře svého zakladatele velmi 

krátkou životnost. Téměř 95 % rodinných podniků nedokáže fungovat déle než po tři 

generace. Proto je velmi důležité, a to nejen pro rodinné podniky, zavedení správy 

podniku. 

Při založení rodinného podniku, kdy o většině rozhoduje sám zakladatel a rodina má na 

podnikání společný názor, vzniká velmi málo zásadních problémů. Postupem času, kdy 

do podniku přichází další generace rodiny a podnik se nachází v dalších vývojových 

fázích, však může vzniknout problém. S přirůstajícím množstvím rodinných členů rostou 

i názory a představy o tom, jak by měl či neměl podnik fungovat. Aby se těmto 

problémům předešlo, je velmi důležité zavést jasnou strukturu rodinné správy. Tato 

správa zajistí disciplínu všech jejich členů, zabrání potencionálním konfliktům, 

napomůže vzniku větší důvěry mezi jednotlivými členy a sjednotí rodinu, což velmi 

zvyšuje šance na životaschopnost podniku. Hlavní složky rodinné správy jsou rodinné 

instituce a rodinná ústava. 

2.3.1 Rodinná ústava 

Nejen v Evropě, ale stále více i po celém světě, začínají rodinné podniky zavádět takzvané 

family constitution neboli rodinné ústavy, někdy také označované jako rodinné protokoly. 

Jedná se o dokument bez právního ukotvení, jež nastiňuje závazek rodiny k základním 

hodnotám, vizím a poslání podnikání. 

Ve spoustě ohledů může podniku napomoci sestavení rodinné ústavy, která je pro rodinný 

podnik a jeho životnost velmi důležitá. Ústava připravuje podnik na řešení 

potencionálních hrozeb a dalších nečekaných událostí, jako například náhlé úmrtí 

v rodině. Dále může napomoci při řešení otázek týkajících se nástupnictví  

a mezigeneračního převodu podniku. Velmi důležité je, aby ústava napomáhala 

stanovovat záměr rodinného podnikání, charakterizovat kolektivní rodinné hodnoty a tím 

vytvářet společenský tlak na rodinné příslušníky tyto hodnoty dodržovat. V neposlední 

řadě může ústava napomoci i při eliminaci a řešení sporů, které mohou nastat v důsledku 

překrývání rodinných, vlastnických a manažerských zájmů. 

Rodinná ústava je živým dokumentem, který se vyvíjí společně s podnikem  

a rodinou. Je doporučováno tento dokument sepsat před zahájením podnikání a vytyčit 

zde nejen základní hodnoty a cíle, ale také definovat pravidla, předpisy, základní role 
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členů rodiny v podniku a další potřebné informace, které zakladatel uzná za vhodné. 

Sepsání ústavy před zahájením podnikání však není nutné, tento dokument může být 

sepsán i kdykoliv během podnikání. Obsah a forma ústavy není jasně stanovena, závisí 

především na velikosti podniku, míře zapojení rodiny do podnikání a na stupni rozvoje. 

Existují však základní části, které by měla každá vhodně sestavená ústava obsahovat. 

Patří zde: 

• Preambule – základní myšlenka rodinné ústavy, jež by měla obsahovat definici  

a informace o historii rodiny zahrnující odkaz na rodinné zvyklosti. Součástí jsou také 

principy, hodnoty a vize rodinného podniku. Nedílnou součástí preambule je také 

nastínění podnikové strategie, růstu a jeho finanční politiky. 

• Dohody týkající se rodiny ve vedení podniku – tato část rodinné ústavy řeší 

podmínky pro začleňování rodinných příslušníků do podniku, aby nedocházelo 

k nepotismu (preferování příbuzných při obsazování funkcí). Předmětem této pasáže 

je definovat zapojení rodinných členů do podniku, dále otázky týkající se, zda se 

jednotliví členové rodiny budou aktivně zapojovat do podnikání, nebo budou jen 

pasivně sledovat vývoj podniku a budou o tom pravidelně informováni. 

• Dohody o vlastnictví – část pojednávající o dohodách o vlastnictví řeší převody 

podílů v podniku (komu, za jakých podmínek, jak mají společníci fungovat a další), 

posílení většinového hlasování a nástupnictví. Rodinná ústava by měla chránit 

postavení menšinových akcionářů a zajišťovat, aby nově zavedená pravidla platila 

pro všechny stejně. Neméně důležitá je definice nástupnictví a jiných potencionálních 

obměn majitelů rodinného podniku. 

• Dohody o správě a řízení – Obsahem této pasáže rodinné ústavy je objasnění 

problematiky rodinné správy, zaměřené na rodinné instituce, součástí které jsou 

veškeré předpisy týkající se rodinné správy. Mezi stěžejní patří stanovení rodinných 

institucí, které si rodinný podnik vytvoří s následnou volbou jejich členů a určení, za 

jakých okolností budou tyto instituce vykonávat svou činnost. V neposlední řadě zde 

budou stanoveny odpovědi na potencionální otázky spojené s řešením možných 

hrozeb či prevenci proti hrozícím sporům při překrývání zájmů. 

Rodinné ústavy napomáhají zlepšit soužití a soudržnost napříč rodinou, jež je spjata  

s podnikem. Díky ústavě dochází ke zlepšování komunikace v podnicích, informovanosti 

členů rodiny a transparentnosti mezi rodinnými příslušníky. Vytvořit rodinnou ústavu je 

dlouhý proces, kdy je zapotřebí nasbírat všechny potřebné informace, provést 
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individuální setkání s rodinnými členy a mnoho dalšího. Může se i stát, že rodinná ústava 

není nikdy dokončena (Arteaga, et al., 2017) (Mikušová, 2018). 

2.3.2 Rodinné instituce 

Family institutions neboli rodinné instituce, jsou instituce rodinné správy, jež napomáhají 

posilovat soulad v rodině. Pomocí těchto institucí dochází ke zvyšování komunikačních 

vazeb mezi rodinou a podnikem, a to především díky schůzím.  

Stejně jako u rodinné ústavy bude i u rozhodování, jaký typ rodinné instituce zvolit, 

záviset na velikosti podniku, míře zapojení rodiny do podnikání a mnoho dalšího. Klíčové 

rodinné instituce jsou popsány v následujících odstavcích, avšak ne všechny podniky 

budou potřebovat sestavit všechny níže zmíněné instituce. 

• Family assembly neboli rodinné shromáždění je formální setkání všech členů 

rodiny, kde dochází k diskusi týkající se rodinných a obchodních otázek. Díky těmto 

shromážděním jsou všichni členové rodiny plně informování o obchodních 

záležitostech a mají možnost vyjádřit svůj názor na rozvoj podnikání či jiné další 

rodinné záležitosti. Zároveň tato setkání napomáhají předcházet potencionálním 

konfliktům. Na rodinných shromážděních, které se většinou konají jednou nebo 

dvakrát ročně, jsou řešeny záležitosti týkající se informovanosti členů rodiny o jejich 

právech a povinnostech. Jsou zde schvalovány jakékoliv změn, dochází zde k volbě 

členů rodinné rady a mnoho dalších záležitostí. 

• Family council neboli rodinná rada, je pracovní řídící orgán volen rodinným 

shromážděním, sloužící k zastoupení všech členů rodiny v projednávání otázek 

rodinného podnikání. Tato rada bývá většinou ustanovena, dosáhne-li společnost 

kritické velikosti, tj. více než 30 členů. Rodinná rada vzniká především proto, že je  

v rodinném shromáždění velké množství osob s rozdílnými názory a v důsledku toho 

začínají vznikat zbytečné konflikty a shromáždění se stává méně účinným. Ideální 

velikost rodinné rady je od 5 do 9 takových členů, kteří by měli být dostatečně 

kvalifikováni a schopní vykonávat tuto funkci. Neexistuje jednotná struktura, složení 

ani fungování rodinné rady. Každá společnost si tvoří svou vlastní. Mezi společné 

vlastnosti, které by každá rada měla mít patří její transparentnost. Měla by být 

prostředkem pro včasnou komunikaci a primárním spojencem mezi rodinou, 

představenstvem a managementem. Rada by měla včas řešit problémy  

a konflikty. Mezi pravomoci rady patří také tvorba plánu pro budoucí zapojení dalších 
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rodinných členů do fungování podniku a mnoho dalších záležitostí. Každá úspěšná 

rodinný rada by měla mít svého předsedu a tajemníka. 

• Family office neboli rodinná kancelář je investiční a administrativní centrum 

podniku, které je od něho zcela odděleno a vzniká především ve velkých, bohatých 

rodinných podnicích. Členové takové kanceláře jsou především kvalifikovaní 

manažeři, kteří mají za cíl monitorovat investice, dodržování daňových předpisů, 

pojištění, finanční plánování a transakce v rámci rodiny. Rodinná kancelář je tvořena 

se záměrem spravovat majetek rodiny a zajištovat její kontinuitu. Tato centra vznikají 

a jsou organizovány rodinnou radou. Za cíl si kladou poskytovat poradenství v oblasti 

plánování osobních investic, daní, investic do nemovitostí, fiskálního poradenství  

a mnoho dalšího (Mikušová, 2018) (Koráb, a další, 2008). 

2.4 Právní formy podnikání v České republice 

Základní informace týkající se forem podnikání v České republice jsou již objasněny 

v podkapitole 2.1. V této části budou tyto formy popsány detailněji. 

Každá osoba, která se rozhodne zahájit podnikatelskou činnost, stojí hned na samém 

začátku před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí. Tímto rozhodnutím je volba právní 

formy podnikání, která je závislá na velkém množství východisek a předpokladů. Velkou 

roli zde hraje, v jaké oblasti chce daná osoba podnikat, dále její osobní dovednosti  

a předpoklady pro podnikání. Vzhledem k tomu, že množství podnikatelských činností je 

úzce spjato s určitým vzděláním, je dosažené vzdělání taktéž velmi důležitým aspektem. 

Společně se vzděláním je také důležité dosažení dosavadní praxe, znalost právních 

předpisů, způsobilost finančně zajistit podnikání a mnoho dalšího. Právní formu 

podnikání lze následně transformovat na jinou formu, což ale podnikateli přináší další 

obtíže a náklady (Ondřej, 2019). 

V České republice připouští obchodní zákoník dvě formy podnikání, a to podnikání 

fyzických osob a podnikání právnických osob. 

2.4.1 Podnikání fyzických osob 

Fyzické osoby podnikající, v České republice často označovány jako osoby samostatně 

výdělečně činné, jsou osoby, které mají příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné 

činnosti. Nejčastěji se jedná o osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění. 

Mezi fyzické osoby patří také osoby, které podnikají na základě jiného oprávnění, dle 

zvláštních předpisů (soudní znalci, daňoví poradci, lékaři, samostatně výděleční umělci, 
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notáři, aj.), soukromí samostatní zemědělci či osoby dobrovolně zapsané v obchodním 

rejstříku. 

Provozování živnosti 

Živnost je definována v § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání jako 

„soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 

za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ 

Podnikání na základě živnostenského oprávnění je nejrozšířenější formou podnikání 

v České republice. Tato forma podnikání je nejvíce využívaná u začínajících podnikatelů, 

a to především díky několika faktorům. Mezi stěžejní faktor patří především nízká 

administrativní náročnost při zahájení podnikání. K založení živnosti stačí jedna fyzická 

či právnická osoba, která neomezeně ručí svým majetkem. Není určena minimální výše 

počátečního kapitálu. Podnikatel, s výjimkou zakládaní koncesované živnosti či jiné 

živnosti vyžadující zvláštní povolení, může činnost zahájit ihned po ohlášení činnosti 

Živnostenskému úřadu. Zisk získaný podnikáním se daní progresivní daní z příjmu. Po 

jeho zdanění si podnikatel zisk nechává. 

Fyzická osoba, která se rozhodne provozovat živnost, musí splňovat všeobecné podmínky 

vymezené zákonem o živnostenském podnikání. Jedná se o: 

• dosáhnutí plnoletosti, tedy minimálního věku 18 let; 

• svéprávnost; 

• bezúhonnost. 

Nedosahuje-li osoba plnoletosti či plné svéprávnosti, neznamená to, že nemůže 

provozovat živnost. Tato skutečnost může být nahrazena tím, že si podnikatel zvolí svého 

odpovědného zástupce. Podmínka týkající se bezúhonnosti však musí být splněna vždy  

a je dokládána výpisem z evidence rejstříku trestů. 

Fyzická osoba, vyžaduje-li to živnost dle § 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, musí rovněž splňovat zvláštní podmínky pro provozování živnosti. Za zvláštní 

podmínky jsou považovány odborné či jiné způsobilosti. Jedná se především o ukončené 

odborné vzdělání, rekvalifikace či určitou prokazatelnou délku praxe v daném oboru. 

Nesplňuje-li fyzická osoba tyto zvláštní podmínky, musí smluvně zvolit, rovněž jako  

u všeobecných podmínek, odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. 



20 

Živnosti se dle § 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání dělí na dvě 

základní skupiny. Jedná se o živnosti ohlašovací, které vznikají a jsou vykonávány na 

základě ohlášení, a na živnosti koncesované, které vznikají a jsou vykonávány na základě 

koncese.  

Rozhodne-li se podnikatel provozovat živnost ohlašovací, postačí mu pouze vlastní vůle, 

nikoli vůle živnostenského úřadu. Jestliže bude podnikatel splňovat podmínky určené 

živnostenským zákonem, živnost ohlásí a projeví svou vůli v souladu s tímto zákonem. 

Není možné, aby mu Živnostenský úřad vznik živnostenského oprávnění zamítl. Dle § 19 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání dělíme živnosti ohlašovací dle 

podmínek, jež musí ohlašovatel splňovat na tři druhy: 

a) Živnosti řemeslné jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona 

(například o pekařství/cukrářství, kovářství, zlatnictví). Podnikatel musí pro provozování 

této živnosti splňovat odbornou způsobilost, která se dokazuje například výučním listem 

či maturitním vysvědčením v daném oboru, dokladem o uznání specializované 

rekvalifikace atd. 

b) Živnosti vázané jsou živnosti uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona 

(například geologické práce, oční optika, průvodcovská činnost horská). Podnikatel musí 

stejně jako u živnosti řemeslné splňovat odbornou způsobilost, která se však prokazuje 

jinak, a to například dokladem o odborné kvalifikaci vydaným Ministerstvem průmyslu 

a obchodu. Odborná způsobilost živností vázaných je detailně uvedena v příloze č. 2 

živnostenského zákona.  

c) Živnosti volné jsou živnosti uvedené v příloze č. 4 živnostenského zákona 

(například chov zvířat a jejich výcvik, výroba krmiv, hnojiv, sklenářské práce). Pro 

provozování této živnosti postačí splňovat všeobecné podmínky a není potřeba se 

prokazovat odbornou či jinou způsobilostí. 

Rozhodne-li se však podnikatel provozovat druhý typ živnosti, a to živnost 

koncesovanou, tak mu vlastní vůle nepostačí. K provozování toho typu živnosti je 

zapotřebí podat žádost o udělení koncese (povolení) u Živnostenského úřadu. Zásadní 

však je, že na toto povolení nevzniká právní nárok. Podnikatel musí mít dostatečné 

vzdělání, absolvovat speciální kurzy apod. Živnost koncesované jsou uvedeny  

i s požadovanou odbornou způsobilostí v příloze č. 3 živnostenského zákona. Za živnost 

koncesovanou je považována například výroba a zpracování paliv, výroba tepelné 

energie, vnitrozemská vodní doprava a jiné (Ondřej, 2019) (Veber, a další, 2006). 
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2.4.2 Podnikání právnických osob 

Podnikání právnických osob je druhou právní formou podnikání v České republice. 

Zahájit podnikání jako právnická osoba je podstatně náročnější než začít podnikat jako 

osoba fyzická, a to ať v náročnější administrativní činnosti či v nutnosti složit v určité 

výši základní kapitál. Právnické osoby se dále dělí na osobní společnosti, kapitálové 

společnosti a družstva. Osobní společnosti jsou takové společnosti, pro které je typická 

osobní účast na podnikání. Spadají zde veřejné obchodní společnosti a komanditní 

společnosti. Na rozdíl od osobních společností, za kapitálové společnosti považujeme 

takové společnosti, ve kterých je v popředí kapitálová účast na podnikání. Mezi 

kapitálové společnosti patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. 

Přehled dělení viz obrázek 2.5. 

Obrázek 2.4 Přehled dělení živností 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

Obrázek 2.5 Přehled dělení právnických osob 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 



22 

Veřejná obchodní společnost 

Veřejná obchodní společnost, zkráceně v. o. s., je osobní společnost, ve které musí být 

při založení, a po celou dobu existence, minimálně dva společníci. Tito společníci mohou 

být právnické či fyzické osoby, které ručí za závazky společnosti nerozdílně a společně 

veškerým svým majetkem. Je-li společníkem právnická osoba, musí zmocnit fyzickou 

osobu, která bude vykonávat její práva a povinnosti. Stejně jako u živnostenského 

podnikání, není určena minimální výše základního kapitálu. Společenskou smlouvou 

však může být určena jeho minimální výše. Zisk z podnikání nepodléhá dani z příjmu 

právnických osob, ale je společníkům rozdělen rovným dílem a následně zdaněn daní 

z příjmu osob fyzických. Společenská smlouva veřejné obchodní společnosti musí být 

sepsaná písemnou formou a úředně ověřena, jinak je neplatná. Statutárním orgánem jsou 

všichni společníci, není-li určeno ve společenské smlouvě jinak (Veber, a další, 2006) 

(Ondřej, 2019). 

Komanditní společnost 

Komanditní společnost, zkráceně k. s., je druhým typem osobní společnosti. Tato forma 

podnikání není v České republice příliš rozšířená. Může však být zajímavá pro 

podnikatele, který má zajímavé know-how, ale nízký kapitál a dále také pro investory 

hledající příležitost. Ke vzniku této společnosti je potřeba minimálně dvou zakladatelů, 

kdy musí být minimálně jeden komandista a minimálně jeden komplementář (nesmí se 

jednat o jednu a tutéž osobu). Komandista ručí za dluhy společnosti do výše svého 

nesplaceného závazku, komplementář celým svým majetkem. Statutární orgán je tvořen 

komplementáři. Komandisté mají zákonem určený minimální vklad, a to ve výši  

5 000,- Kč. Stejně jako u v. o. s. je ke vzniku společnosti zapotřebí sepsaná, úředně 

ověřená, společenská smlouva. Zisk či ztráta jsou děleny dle společenské smlouvy, a to 

obvykle 50 % komplementář a 50 % si rozdělí komandisté. Zisk podléhá dani z příjmu 

fyzických osob (Veber, a další, 2006) (Ondřej, 2019). 

Akciová společnost 

Akciová společnost, zkráceně a. s., je jednou z nejstarších kapitálových forem podnikání. 

Veřejností je tato forma podnikání vnímaná velmi věrohodně, stabilně a solidárně. Ke 

vzniku této společnosti je zapotřebí buďto jedna právnická osoba, či minimálně dvě 

fyzické osoby. V přítomnosti advokáta je zapotřebí sepsání zakladatelské smlouvy, 

součástí, které musí být její stanovy, jakožto základní dokument akciové společnosti. 
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Základní kapitál je rozdělen na předem daný počet akcií se stanovenou jmenovitou 

hodnotou. Minimální výše základního kapitálu je dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech stanovena na 2 000 000 Kč, nebo 80 000 €. Společnost ručí 

za své závazky neomezeně celým svým majetkem, společníci (akcionáři) za závazky 

neručí. Valná hromada je nejvyšším orgánem a. s. a její hlavní činností je jmenování  

a odvolávání členů představenstva, které je jejím statutárním orgánem. Představenstvo 

musí být minimálně tříčlenné a dozorčí rada dohlíží na jeho činnost. Zisk společnosti 

získaný podnikáním je daněn daní z příjmu právnických osob. Vyplacená dividenda jsou 

zdaněna daní srážkovou (Veber, a další, 2006). 

Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným, zkráceně s. r. o. je druhým typem kapitálových 

společností. Vzhledem k tomu, že se jedná o nejrozšířenější právní formu podnikání 

v České republice, bude tomuto druhu společnosti věnována celá podkapitola 2.5. 

Družstvo 

Družstvo je dle § 552 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

definováno jako „společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem 

vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.“ 

Družstvo musí mít minimálně tři členy. Zákonem není definována minimální výše 

základního kapitálu, všichni členové se však musí podílet na základním kapitálu 

členským vkladem. Stanovy družstva, jakožto jeho základní dokument, nabývají 

účinnosti dnem schválení členskou schůzí. Členská schůze, společně s představenstvem 

a kontrolní komisí, jsou orgány družstva. Družstvo ručí za závazky svým celým 

majetkem, členové družstva neručí. Zisk je rozdělen dle usnesení členské schůze  

a podléhá dani z příjmu právnických osob. Vyplacené podíly se daní srážkovou daní 

(Veber, a další, 2006). 

2.4.3 Porovnání jednotlivých právních forem podnikání 

Tabulka č. 2.2 znázorňuje přehledné porovnání jednotlivých právních forem podnikání 

v České republice, a to: 

• živnostenské podnikání; 

• veřejná obchodní společnost; 

• komanditní společnost; 

• společnost s ručením omezeným; 
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• akciová společnost a 

• družstva. 

Tabulka obsahuje informace týkající se minimálního počtu osob, kterých je zapotřebí 

k založení dané formy podnikání, také informace týkající se ručení, základního kapitálu 

a daní, které musí podnikatel odvádět. Dále je zde uvedeno, jak se v dané právní formě 

dělí zisk, kdo je statutárním orgánem a v neposlední řadě také zobrazuje administrativní 

náročnost při zakládání, která je určována dle škály nižší, vyšší a nejvyšší. 

 

Tabulka 2.2 Porovnání jednotlivých právních forem podnikání v České republice 

 

Fyzická osoba Právnická osoba 

 Osobní společnosti Kapitálové společnosti  

Živnostenské 

podnikání 

Veřejná 

obchodní 

společnost 

Komanditní 

společnost 

Společnost s 

ručením 

omezeným 

Akciová 

společnost 
Družstva 

Minimální 

počet 

zakladatelů 

1 fyzická nebo 

právnická 

osoba 

2 fyzické 

nebo 

právnické 

osoby 

2 osoby  

(1 komandista 

a 1 

komplementář) 

1 fyzická 

nebo 

právnická 

osoba 

1 právnická 

osoba nebo 2 

fyzické osoby 

3 členové 

Ručení 

Neomezeně 

celým svým 

majetkem 

Nerozdílně, 

neomezeně 

celým 

svým 

majetkem 

Komandista 

ručí do výše 

nesplaceného 

dluhu, 

komplementář 

neomezeně 

celým svým 

majetkem 

Společně, 

neomezeně 

celým svým 

majetkem, 

společníci 

ručí do výše 

nesplaceného 

dluhu 

Společnost 

ručí 

neomezeně 

celým svým 

majetkem, 

společníci 

neručí 

Družstvo 

neomezeně, 

celým svým 

majetkem, 

členové neručí 

Základní 

kapitál 

Není  

stanoven 

Není 

stanoven 

Zákonem není 

stanoven, 

komandisté 

však mají 

vkladovou 

povinnost        

5 000 Kč 

Minimálně 

1,- Kč 

2 000 000 Kč / 

80 000 € 

Zákonem není 

stanoven, 

všichni 

členové se 

však musí 

vložit členský 

vklad 

Rozdělení 

zisku 

Zisk zůstává 

podnikateli 

Rovným 

dílem mezi 

společníky 

Dle 

společenské 

smlouvy, 

obvykle 50 % 

komplementář 

a 50 % 

komandisté 

Dle 

společenské 

smlouvy, 

nebo podle 

výše 

vloženého 

kapitálu 

Dle akcií, 

nebo jak 

rozhodne 

valná hromada 

Dle usnesení 

členské schůze 

Daň 15 % 15 % 15 % 

15 % z 

rozděleného 

zisku, 19 % 

ze zisku 

podniku 

15 % 

vyplacená 

dividenda,    

19 % zisk 

společnosti 

15 % 

vyplacené 

podíly, 19 % 

zisk družstva 

Statutární 

orgán 
Živnostník Společníci Komplementáři Jednatel Představenstvo Představenstvo 

Náročnost 

založení 
Nižší Nižší Nižší Vyšší Nejvyšší Nižší 

Zdroj: vlastní zpracování dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
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2.5 Společnost s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným, zkráceně spol. s. r. o. nebo s. r. o., je jednou 

z nejpoužívanějších forem podnikání v České republice. Její právní úpravu lze najít  

v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Podíváme-li se do 

historie podnikání, můžeme společnost s ručením omezeným považovat za jednu 

z nejmladších právních forem. Společnost s ručením omezeným spadá do kapitálových 

společností, a to především z důvodu kladení důrazu na vklad společníků, nikoliv na 

jejich osobní kvality. To ovšem není pravidlem, neboť v některých případech se tato 

forma podnikání spíše blíží k osobním společnostem, jelikož ve značném množství  

s. r. o. hraje osobnost společníků důležitou roli. 

Mezi charakteristické znaky s. r. o. patří: 

• Omezené ručení společníků – společníci ručí za závazky společnosti do výše 

nesplaceného dluhu.  Jakmile jsou veškeré závazky všech společníků splaceny a tato 

skutečnost je zapsána do obchodního rejstříku, společníci neručí. Nastane-li situace, 

kdy některý společník svůj vklad do celé výše nesplatí nebo skutečnost  

o splacení všech dluhů není zapsaná do obchodního rejstříku, tak společnost může 

vyžadovat, není-li schopna plnit své závazky, po kterémkoli společníkovi, plnění 

právě těchto závazků. Výběr společníků je proto velmi klíčový. 

•  Základní kapitál – nejnižší výše vkladu je stanovena dle § 142, zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech na 1,- Kč, není-li ve společenské 

smlouvě stanovena vyšší částka. Z toho vyplývá, že u jednočlenné společnosti může 

být základní kapitál ve výši 1,- Kč. Zda taková společnost působí důvěryhodně, musí 

každý posoudit sám. V minulosti tomu však bylo jinak. Do roku 2013 byla minimální 

výše základního kapitálu stanovena na částku 200 000,- Kč, vkladová povinnost 

každého společníka byla minimálně 20 0000,- Kč. 

• Počet společníků – v roce 2013 nedošlo pouze ke změně výše základního kapitálu, 

změnil se také maximální počet společníků. Do tohoto roku bylo maximální množství 

společníků s. r. o. stanoveno na 50 osob. Počet společníků od roku 2014 není zákonem 

ustanoven, obvykle však společníky tvoří úzký okruh osob, kteří jsou zároveň 

jednateli společnosti. Společníkem společnosti s ručením omezeným může být 

fyzická či právnická osoba (Pravdová, a další, 2021).  
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2.5.1 Společenská smlouva 

Základním dokumentem společnosti s ručením omezeným je společenská smlouva (má-

li společnost více než jednoho společníka), či zakladatelská listina (má-li společnost 

pouze jednoho společníka). Tato smlouva musí být notářsky ověřena, tzn. musí mít formu 

veřejné listiny. Má zákonem předepsanou formu a povinné náležitosti, které je nutno 

dodržet. I přesto, že zákon dává v sepsání společenské smlouvy značnou volnost, je 

potřeba věnovat sepsání velkou pozornost, jelikož detailní formulace této smlouvy může 

společníky v budoucnosti ochránit před hrozícími riziky (Pravdová, a další, 2021) 

(Ondřej, 2019). 

Povinné náležitosti jsou vyjmenovány v § 146 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech a zároveň v § 123 zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Mezi tyto náležitosti patří: 

a) Firma – firmou je chápán název, pod kterým společnost vystupuje a je zapsán 

v obchodním rejstříku. Firma nesmí být zaměnitelná, klamavá a musí obsahovat 

označení právní formy. 

b) Sídlo – sídlem je označováno místo, kde dochází ke styku veřejnosti se 

společností, a to osobně či písemně. Rozlišuje se skutečné sídlo (místo, kde je 

skutečně vykonávaná podnikatelská činnost) a sídlo formální. Ve společenské 

smlouvě postačí uvést název obce, celá adresa se uvádí do obchodního rejstříku. 

c) Předmět podnikání – předmět podnikání by měl poskytovat třetím osobám 

informace týkající se skutečné povahy předmětu podnikání. 

d) Určení společníků – společenská smlouva musí obsahovat seznam všech 

společníků společně s jejími údaji. Je-li společníkem fyzická osoba, musí být 

uvedeno její jméno a bydliště. Doporučuje se uvádět také datum narození. Je-li 

společníkem právnická osoba musí být uveden název firmy a její sídlo. Je 

doporučeno uvádět také identifikační číslo a informaci týkající se zápisu do 

obchodního rejstříku. 

e) Informace týkající se podílů – může-li společník vlastnit více podílů, je 

zapotřebí, aby společenská smlouva obsahovala označení podílů. Toto označení 

může být například formou čísel či písmeny. Existují-li ve společnosti různé druhy 

podílů, je nutné ve společenské smlouvě uvést jejich název a práva  

a povinnosti spojené s daným druhem podílů. 
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f) Výše vkladu – ve společenské smlouvě musí být dále obsažena výše vkladu či 

vkladů, které připadají na podíl či podíly. Minimální výše vkladu je zákonem 

stanovena na 1,- Kč, smlouva však může určit vyšší vkladovou povinnost. 

g) Výše základního kapitálu – základním kapitálem se rozumí souhrn veškerých 

vkladů (peněžitých či nepeněžitých).  

h) Jednatelé – statutárním orgánem s. r. o. je jeden či více jednatelů. Ve smlouvě 

musí být uveden určitou základní číslovkou počet jednatelů, společně se 

způsobem jednání za společnost (Pravdová, a další, 2021) (Ondřej, 2019). 

 

Do doby splnění vkladové povinnosti musí společenská smlouva navíc obsahovat údaj  

o vkladové povinnosti, společně s lhůtou pro její splnění, dále jméno prvního jednatele, 

správce vkladu a údaje o nepeněžitém vkladu (Pravdová, a další, 2021). 

2.5.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

Na začátku je důležité si uvědomit, že založení a vznik společnosti s ručením omezeným 

jsou dvě odlišné fáze. Založením je chápáno sepsání a uzavření společenské smlouvy, 

v případě jednoho zakladatele zakladatelské listiny. V tomto okamžiku vznikají 

zakladatelům neboli smluvním stranám, práva a povinnosti. Vznik společnosti je druhou 

fází, ke které dochází dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku. 

Před samotným vznikem společnosti je potřeba shromáždit listiny, které jsou nezbytné 

k jejímu vzniku. Mezi tyto listiny patří: 

• Společenská smlouva – viz podkapitola 2.5.1; 

• Výpis z trestního rejstříku – slouží k ověření bezúhonnosti; 

• Výpis z katastru nemovitostí – v případě, že majitelem nemovitosti, která je sídlem 

společnosti, není společnost sama, je zapotřebí dokázat právní vztah mezi společností 

a sídlem. V této situaci vzniká listina zvaná Souhlas vlastníka s umístěním sídla 

společnosti; 

• Prohlášení správce vkladu – správce vkladu přebírá vklady jednatelů a následně 

vydává potvrzení o jejich převzetí. Vklady vloží na vytvořený bankovní účet 

společnosti; 

• Živnostenské oprávnění – podniká-li společnost na základě živnostenského 

oprávnění, musí tuto skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu, nebo požádat  

o udělení koncese (viz podkapitola 2.4.1). Ohlášení se realizuje prostřednictvím 
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jednotného registračního formuláře (dále jen JRF) pomoci kterého můžeme učinit 

také registrace (přihlášky do evidencí), které jsou potřeba před samotným vstupem do 

podnikání (registrace na finančním a živnostenském úřadě, na správě sociálního 

pojištění, zdravotní pojišťovně a na úřadu práce); 

• Souhlas manžela/ky s použitím společného majetku – pouze v případě, ručí-li jeden 

z manželů společným jměním; 

• Podpisový vzor jednatelů; 

• Čestná prohlášení (Srpová, a další, 2010). 

Věcná a časová návaznost 

Na úplném začátku podnikání je zapotřebí si důkladně promyslet název společnosti, který 

musí být jedinečný, nesmí být zaměnitelný, klamavý a musí obsahovat označení právní 

formy. Zda je název jedinečný, může podnikatel ověřit na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti České republiky (www.justice.cz). Dalším krokem je výběr 

vhodného sídla. Nevlastní-li sídlo zakladatel společnosti je zapotřebí souhlas s umístěním 

sídla, který však nesmí být starší než tři měsíce. Následuje volba jednatele. Jednatelem 

může být osoba, která je starší 18 let, svéprávná, bezúhonná, splňuje (je-li potřeba) 

zvláštní podmínky k provozování živnosti a nebyla součástí žádné skutečnosti, která by 

mohla být překážkou pro podnikání (insolvence, konkurs aj.) Bezúhonnost je dokládána 

výpisem z rejstříku trestů. Občan České republiky tento dokument nemusí dokládat, 

neboť si ho soud obstará sám. 

V momentě, až jsou sjednány výše uvedené náležitosti, následuje samotná tvorba 

zakladatelského dokumentu, který musí být podepsán všemi společníky (viz podkapitola 

2.5.1). Následuje založení nového bankovního účtu společnosti, na který musí být 

splaceny základní vklady společníků, což je dokládáno potvrzením z banky. V souvislosti 

s vklady musí být zvolen správce vkladu, který bude mít na starost všechny náležitosti, 

týkající se vkladů. Po splacení vkladu společnosti následuje registrace na živnostenském 

úřadě pomocí JRF a následné získání výpisu z živnostenského rejstříku. Živnostenský 

úřad má na dokončení registrace pět pracovních dnů ode dne podání žádosti a všech 

potřebných dokumentů. 

Posledním krokem vedoucím ke vzniku s. r. o. je podání návrhu na zápis do obchodního 

rejstříku, který musí být podán na krajský soud do šesti měsíců od založení společnosti, 

tedy ode dne podepsání společenské smlouvy. K přípravě návrhu se využívá inteligentní 
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formulář, který je dostupný, stejně jako JRF, na stránkách Ministerstva spravedlnosti 

České republiky. K návrhu se dále přikládá společenská smlouva, prohlášení správce 

vkladu, souhlas majitele s umístěním sídla, výpis z živnostenského rejstříku, čestné 

prohlášení jednatele a výpis z katastru nemovitostí. Zápis do obchodního rejstříku provádí 

krajský soud. Realizace vzniku společnosti je možná také prostřednictvím notáře. Splní-

li společnost všechny podmínky, proběhne její zápis do obchodního rejstříku a je uděleno 

usnesení o vzniku společnosti. Do patnácti dnů společnost obdrží své identifikační číslo 

(dále jen IČO) a spisovou značku. Po zápisu do obchodního rejstříku bude automaticky 

zřízená datová schránka, která je povinná pro všechny právnické osoby, které jsou 

v tomto rejstříku zapsány. Přístupové údaje do datové schránky jsou doručeny výhradně 

do vlastních rukou adresáta (statutárnímu orgánu). Zpřístupnění datové schrány je 

provedeno prvním přihlášením, které musí být učiněno do patnácti dnů ode dne doručení 

údajů. 

Po samotném vzniku společnosti zbývá poslední povinnost, a to registrace k dani z příjmu 

na příslušném finančním úřadě, která musí proběhnout do třiceti dnů ode dne zápisu do 

obchodního rejstříku. Následně po registraci společnost obdrží daňové identifikační číslo 

(dále jen DIČ). 

Dle studie světové banky Doing Business 2020 se v České republice průměrná doba 

založení s. r. o. pohybuje kolem 24 a půl dne, a to včetně dobrovolné registraci DPH, což 

představuje časově nejnáročnější krok. Cena založení jednodušší společnosti (společnost 

obsahuje jen náležitosti stanovené zákonem) se v České republice pohybuje okolo  

5.000,- Kč až 6.000,- Kč, v případě složitější se dostáváme k částce 10.000,- Kč a výše. 

2.5.3 Orgány společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným musí povinně vytvořit dva orgány, a to valnou hromadu 

(nejvyšší orgán společnosti) a jednoho či více jednatelů (statutární orgán). Třetím 

orgánem, který zákon připouští je orgán kontrolní, kterým je v případě s. r. o. dozorčí 

rada. Další orgány mohou být vytvořeny na základě společenské smlouvy. 

Valná hromada 

Valná hromada, jakožto nejvyšší orgán s. r. o. je definována v § 167 - § 193 zákona  

č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je tvořena všemi 

společníky, kteří mají právo se zasedání valné hromady účastnit i přesto, že v některých 

případech nemohou vykonávat hlasovací právo. Jejich účast je povinná. Může být 
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nahrazena zmocněncem na základě plné moci, která musí být v písemné formě a musí 

z ní být patrné, zda se jedná o zastoupení pouze na jedné valné hromadě či na více. Kromě 

společníků se valné hromady musí účastnit i jednatel společnosti. V některých případech 

je nutno přizvat notáře, například v případě projednávání změny společenské smlouvy. 

Na zasedání valné hromady je rozhodováno o nejpodstatnějších otázkách týkajících se 

společnosti, a právě proto je označována jako nejvyšší orgán společnosti. 

Jednatel 

Jednatel, jakožto statutární orgán s. r. o. je vymezen v § 194 - § 199 zákona  

č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech. Jednatel ve společnosti 

může být jeden či více, přesný počet je uveden ve společenské smlouvě. Je-li jednatelů 

více, mohou společně vytvořit, na základně společenské smlouvy, kolektivní orgán. 

Jednatel má na starost zastupování společnosti v oblasti zabezpečení obchodního vedení 

a všech dalších potřebných záležitostí, které nenáleží dalšímu orgánu. Je považován za 

výkonný orgán společnosti. Vzhledem k tomu, že s. r. o. nemá zákonem danou povinnost 

vytvářet dozorčí radu, mají na starost dohlížení na správné jednání jednatele její 

společníci. 

Dozorčí rada 

Společnost s ručením omezeným nemá zákonem danou povinnost zřídit dozorčí radu. 

Rada je zřizována na základě společenské smlouvy či jiného právního předpisu. Jedná se 

o kontrolní orgán, mezi jehož hlavní úkoly patří kontrola působení jednatelů, nahlížení 

do účetních a obchodních knih a další viz § 201 zákona č. 90/2012 Sb., zákon  

o obchodních společnostech a družstvech. Členy této rady nemohou být jednatelé či jiné 

osoby, které jsou oprávněny jednat za společnost. V České republice však zřizování 

dozorčích rad není příliš časté (Pravdová, a další, 2021) (Srpová, a další, 2010). 

2.6 Podnikatelský plán 

Podnikatelský plán, někdy také označován jako business plán je dokument, který má 

podnikatelům pomáhat s vytyčením nezbytných podmínek v začátcích podnikání. 

Zároveň má podnikatelům napomoct i po samotném vzniku společnosti. Podnikatelský 

plán může být tedy zpracován jak před samotným začátkem podnikání, což se doporučuje, 

tak v průběhu existence společnosti, kde ve většině případů vzniká za účelem získání 

nových partnerů nebo k získání potřebných financí pro rozvoj podnikání. Plán nemá 

žádnou zákonem předepsanou formu, měl by se však držet určitých zásad, mezi než patří 
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srozumitelnost a logičnost. Plán by měl být uváženě stručný, pravdivý, reálný a měl by 

respektovat rizika (Červený, a další, 2014) (Veber, a další, 2006). 

2.6.1 Účel podnikatelského plánu 

Podnikatelský plán slouží jak k interním, tak k externím účelům. Uvnitř společnosti se 

podnikatelský plán využívá především jako nástroj sloužící k plánování, rozhodování  

a ke kontrole. Management firmy může podnikatelský plán využívat k získání efektivních 

poznatků z analýz (součástí podnikatelského plánu by měla být například analýza 

vnějšího prostředí), dále k předpovědi vývoje finančních toků, k odhalení rizik,  

k informovanosti zaměstnanců o možném vývoji společnosti v budoucnu či 

k demonstrování plánů ve vývoji společnosti. 

Na venek slouží podnikatelský plán pro externí subjekty jako prostředek k analýze 

schopností dané společnosti uskutečňovat náročnější investice či její připravenost ucházet 

se o podnikatelskou podporu. Podnikatelský plán by měl společnosti napomoci přesvědčit 

externí subjekty, že právě tato společnost je vhodná pro investici. Proto je pro firmy velice 

důležité kvalitně zpracovaný podnikatelský plán, jelikož může zásadně napomoct  

k získávání potřebného kapitálu (Veber, a další, 2006). 

2.6.2 Druhy podnikatelského plánu 

Dle rozsahu můžeme podnikatelské plány dělit na čtyři druhy: 

• Elevator pitch neboli prezentace ve výtahu je nejkratší druh podnikatelského plánu. 

Je určen především podnikatelům, kteří mají svůj plán pouze připravený v hlavě  

a náhodně se setkají s podnikatelem o kterém ví, že je vhodným investorem a chtějí 

ho právě touto prezentací zaujmout. Tato prezentace je pouze ústní a neměla by trvat 

více než minutu. V tomto poměrně krátkém úseku by měly být obsaženy všechny 

potřebné informace. 

• Executive summary, doslovně přeloženo jako výkonné shrnutí, či pouze shrnutí je 

podobně jako elevator pitch krátkou verzí podnikatelského plánu. Na rozdíl od 

elevator pitch je ale myšlenka převedena do písemné formy, a to v rozsahu jedné, 

maximálně dvou stran A4. 

• Zkrácený podnikatelský plán je v porovnání s dvěma předešlými druhy o mnoho 

komplexnější dokument, který obsahuje stejné části jako plný podnikatelský plán, 

avšak ne tak detailně popsané. 
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• Plný podnikatelský plán je nejrozsáhlejším druhem business plánu. Obsahuje 

všechny níže popsané části, které by měly být zpracovány do posledního detailu 

(CzechInvest, 2005). 

2.6.3 Obsah podnikatelského plánu 

Obsah podnikatelské plánu není zákonem stanoven. Každá společnost si ho sestavuje dle 

vlastního uvážení. Existují však části, který by měl každý, kvalitně vypracovaný 

podnikatelský plán obsahovat. Mezi tyto části patří: 

a) Titulní strana – zde by měly být uvedeny základní informace týkající se 

podnikatelského plánu a společnosti. Nesmí chybět obchodní název společnosti, 

logo (pokud existuje), jméno autora, zakladatelů a dalších klíčových osob, dále 

datum vzniku společnosti (pokud společnost již existuje) a název podnikatelského 

plánu. 

b) Obsah – jelikož se jedná o rozsáhlý dokument, je vhodné vložit na začátek plánu 

jeho obsah, na což se velmi často zapomíná. Obsah napomůže ve vyhledávání  

a v přehlednosti plánu. 

c) Úvod, účel a pozice dokumentu – po obsahu by měl následovat úvod, který 

detailně popíše účel podnikatelského plánu, jeho rozsah a vše potřebné. Pozice 

dokumentu by měla popisovat o jakou verzi plánu se jedná, například pokud jsou 

některé části ve zkrácené formě, neboť se na nich stále pracuje. 

d) Shrnutí – často zaměňováno s úvodem, ale není tomu tak. Shrnutí je nejdůležitější 

částí celého dokument. Ve shrnutí je stručně nastíněno vše zásadní, co je obsaženo 

v dokumentu, což by ve čtenářovi mělo vzbudit zájem pro dočtení celého plánu. 

e) Popis podnikatelské příležitosti – v této části bude objasněno, v čem podnikatel 

spatřuje podnikatelskou příležitost. Může se jednat například o mezeru na trhu, 

kterou chce zaplnit, či objevení nové technologie. Tato část by čtenáře měla 

přesvědčit, že pro vznik společnosti, či pro získání finančních zdrojů je právě ta 

nejvhodnější chvíle. Autor by se měl zejména zaměřit na popis produktu či služby, 

konkurenční výhodu a užitek pro zákazníka. 

f) Cíle firmy a vlastníků – tato část by měla čtenáře přesvědčit, že právě tato 

společnost, pro kterou je podnikatelský plán tvořen, je právě teď schopna úspěšně 

realizovat tento podnikatelský záměr. Autor by se v této části měl především 
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zaměřit na samotné cíle společnosti, které by se měly řídit pravidlem SMART. 

Zkratka SMART je složena z prvních písmen následujících slov specific 

(specifický), measurable (měřitelný), achievable (akceptovatelný), realistic 

(reálný), timed (termínovaný). Dále je potřeba se zaměřit na cíle vlastníků  

a manažerů společnosti, na samotnou organizační strukturu společnosti  

a v neposlední řadě se také doporučuje do této části uvést jmenovitě všechny 

poradce společnosti. 

g) Potencionální trhy – aby byl podnikatelský záměr reálný, musí existovat trh, na 

kterém se společnost může uplatnit. V této části by měla být provedena analýza 

potenciálního trhu, která bude velmi důležitá pro případné společníky či investory. 

Autor by se měl zaměřit na informace týkající se celkového a cílového trhu. Neměl 

by zde být popsán podrobně celý trh. Důležité je se zaměřit pouze na zákazníky, 

kteří by měli z daného produktu značný užitek, kteří mají k danému produktu 

přístup a kteří budou ochotni za něj zaplatit. 

h) Analýza konkurence – při tvorbě podnikatelského plánu je důležité si uvědomit, 

že existuje konkurence. V této části je důležité provést důkladnou analýzu 

konkurence, a to i té potencionální. K této analýze se nejčastěji využívá SWOT 

analýza, která slouží k identifikaci silných a slabých stránek a zároveň 

k identifikaci příležitostí a hrozeb. 

i) Marketing – právě marketing má na budoucí úspěch společnosti velký vliv. Proto 

je důležité v této části čtenáře přesvědčit, že má společnost vhodně zvolenou 

marketingovou a obchodní strategii. Autor by se měl zaměřit především na 

definici cílového trhu, určení tržní pozice daného produktu a v neposlední řadě 

také na marketingový mix. 

j) Realizační projektový plán – tato část pojednává o časovém harmonogramu 

veškerých činností. Důležité je si určit veškeré potřebné kroky, které autor 

následně převede například do úsečkového diagramu, pomocí kterého vzniká 

přehledný popis všech činností. 

k) Finanční plán – tato část by měla ukázat čtenářům reálnost a proveditelnost 

podnikatelského záměru z ekonomického hlediska. Čtenář by měl být po přečtení 

této části přesvědčen o výdělečnosti a lukrativnosti tohoto záměru. Autor by se 
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měl zaměřit především na plánování výnosů a příjmů, dále na plánování nákladů 

a výdajů a v neposlední řadě také na samotné finanční výkazy. 

l) Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika – na závěr podnikatelského 

plánu by se měl autor zaměřit na silné a slabé stránky společnosti a zároveň také 

na její potencionální příležitosti a hrozby.  Nejčastěji se využívá, stejně jako 

k analýze konkurence, SWOT analýza. Dále by v této části měla být provedena 

analýza rizik, pomocí které lze identifikovat rizika, které mohou podnikatelský 

záměr ohrozit. Tato část by měla čtenáře přesvědčit o tom, že si je společnost 

vědoma svých slabých stránek a rizik a nesnaží se je potencionálním společníkům 

či investorům zatajit.  

m) Přílohy – na úplném konci podnikatelského plánu by měly být přiloženy potřebné 

přílohy. Nejčastěji se přikládá výpis z obchodního rejstříku (jedná-li se o existující 

společnost), finanční výkazy, technické výkresy, obrázky výrobků či služeb, 

podstatné smlouvy a další přílohy dle uvážení autora (Srpová, a další, 2012). 
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3 Aplikace právních a administrativních povinností při 

zahájení podnikání 

V praktické části této bakalářské práce bude popsán vznik a založení fiktivní společnosti 

s ručením omezeným. Tato část bude vycházet z poznatků, které jsou obsaženy v části 

teoretické. První podkapitola bude věnována představení společnosti prostřednictvím 

zkráceného podnikatelského plánu. V následující podkapitole budou ve věcné a časové 

návaznosti popsány kroky vedoucí k samotnému založení a vzniku společnosti. 

3.1 Zkrácený podnikatelský plán zakládané společnosti 

Podnikatelský plán, jak je doporučováno, je vytvořen před samotným vznikem 

společnosti. Společně s podnikatelským plánem byla také vytvořena rodinná ústava, které 

je věnována čtvrtá kapitola této práce. 
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Název společnosti:    Bistro SVÁČA, s.r.o. 
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Jednatelé společnosti:   Leona Rašková 

     Hornická, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 
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     Renáta Rašková 
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     renataraskova@svaca.cz 

 

Právní forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

 

Předmět podnikání:   Hostinská činnost 

 

Kontaktní údaje:   bistro@svaca.cz 

     www.bistrosvaca.cz 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek 3.1 Logo společnosti 
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3.1.3 Úvod 

Podnikatelský plán je zpracován ve zkrácené formě a zaměřuje se na vznik Bistra 

SVÁČA, s. r. o. na sídlišti v Moravské Ostravě. Za provoz bistra budou zodpovědné dvě 

sestry Leona a Renáta Raškové, společně s jejich tetou Lucií Klusovou a její dcerou 

Hanou Klusovou. Hlavní činností bistra bude činnost hostinská, která se zaměřuje na 

přípravu pokrmů a nápojů k okamžité spotřebě, v případě tohoto bistra přípravu svačin, 

které dodají tělu potřebnou energii. Cílem tohoto plánu bude zjistit, zda je reálný  

a proveditelný či nikoliv. 

Vytvořený podnikatelský plán bude sloužit primárně pro účely majitelů bistra, popřípadě 

investorům, kteří by měli zájem o finanční podporu projektu. 

3.1.4 Shrnutí 

Otevření Bistra SVÁČA je plánováno v měsíci květnu roku 2022. Bistro se bude nacházet 

v prostorách bývalé prodejny oblečení, tudíž bude potřeba prostory zrekonstruovat, aby 

odpovídaly požadavkům provozu gastronomických služeb. 

Sortiment bistra bude orientován na současné trendy stravování. Důraz bude kladen na 

kvalitu surovin, na to, aby pokrmy byly zdravé a vyvážené a aby dodaly tělu potřebnou 

energii. Stěžejní část pokrmů bude vlastní výroby, zbylé potřebné suroviny budou 

dodávány od lokálních dodavatelů. 

Život v 21. století je pro většinu obyvatelstva ve znamení neustálého spěchu. Proto se 

budeme snažit prostřednictvím naší nabídky zákazníkům ulehčit den a to tím, že nebudou 

muset přemýšlet co připravit na svačinu pro sebe a své blízké. 

Pro zahájení podnikání bude potřeba kapitál ve výši 480 000,- Kč, který bude využit na 

rekonstrukci provozovny a její vybavení. Kapitál bude složen ze základního kapitálu  

a bankovního úvěru ve výši 400 000,- Kč. Bude-li se podnik držet plánu tržeb, bude již 

od prvního roku schopné plnit všechny své závazky.  

Kromě sortimentu bistra či jeho finančního plánu, bude v tomto podnikatelském plánu 

uveden také podrobný popis podnikatelské příležitosti. Dále základní informace týkající 

se podniku, jeho cílů a v neposlední řadě bude také následovat analýza konkurence a rizik 

a mnoho dalšího. 
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3.1.5 Popis podnikatelské příležitosti 

Mladá slečna Leona Rašková, jakožto milovník dobrého jídla, nachází v místě svého 

bydliště značnou mezeru na trhu. Slečna Rašková bydlí již od narození na jednom ze 

sídlišť v blízkosti centra Ostravy, v jehož okolí se nachází množství vzdělávacích 

zařízení, a to Mateřská škola Hornická, Mateřská škola Na Jízdárně, dále se zde nachází 

Základní škola Zelená a Gajdošova, Střední škola elektrotechnická, Obchodní akademie 

a Vyšší odborná škola sociální. Mimo vzdělávací zařízení se zde nachází Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, Okresní správa sociálního zabezpečení, Finanční úřad pro 

Moravskoslezský kraj a další menší společnosti. Jedná se tedy o velmi rozsáhlé území, 

které je domovem a místem zaměstnání pro tisíce lidí. 

Je obecně známo, že lidé v 21. století žijí v neustálém shonu a spěchu, a tudíž často nemají 

čas na vlastní přípravu jídla pro sebe či pro své blízké. Proto často upřednostňují nákup 

již připravených pokrmů. Studenti a žáci základních škol, potřebují během výuky přísun 

energie, dodávanou prostřednictvím svačin. Svačiny ale nejsou důležité jen pro žáky  

a studenty, jsou důležité pro všechny. Svačiny jsou především u dospělých velmi často 

opomíjeným jídlem, přitom vhodně sestavená svačina může předejít chutím na sladké  

a dokáže konzumentovi dodat potřebnou energii. Proto slečna Rašková přichází 

s nápadem na založení bistra se zaměřením na přípravu energeticky kvalitních a zdravých 

svačin a nápojů pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k tomu, že na sídlišti žije již od 

narození ví, že se v okolí žádné takové bistro nenachází. Na založení bistra se dohodla se 

svou sestrou Renátou Raškovou, tetou Lucií Klusovou a sestřenicí Hanou Klusovou. 

Všechny zmíněné byly tímto nápadem nadšeny a souhlasily s účastí na podnikání.  

3.1.6 Základní informace o společnosti 

Oblast podnikání 

Hlavní činností bistra bude příprava a následný prodej pokrmů a nápojů k okamžité 

spotřebě. Tato činnost, označována jako hostinská, patří dle zákona  

č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání mezi živnosti řemeslné, a tudíž nestačí 

splňovat pouze všeobecné podmínky, ale také odbornou způsobilost. Slečna Renáta 

Rašková má ukončené vzdělání v oboru gastronomických služeb, tudíž splňuje všechny 

potřebné podmínky a bude odpovědným zástupcem této provozovny. 

V bistru je plánován také prodej potravin, které nejsou v provozně připraveny a neslouží 

k okamžité spotřebě. Tato činnost, označována jako velkoobchod a maloobchod, je dle 
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zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání označena jako živnost volná, proto 

stačí splňovat pouze všeobecné podmínky. Poslední živnost, která bude ohlašována je 

pekařství, cukrářství. Tato činnost spadá, stejně jako hostinská činnost, do skupiny 

živností řemeslných. Odpovědným zástupcem pro tuto živnost bude zvolena sestřenice 

Leony a Renáty, Hana Klusová, která je vyučena v oboru pekař a cukrář. 

Místo podnikání 

Místo pro sídlo bistra se nachází na adrese Zelená 3028/39, 702 00 Moravská Ostrava  

a Přívoz. Jedná se o menší prostor přistavěný k panelovému domu (viz obrázek 3.2). 

Největším kladem toho místa je jeho vhodná lokalita, jelikož se nachází na sídlišti, kde 

bydlí velké množství lidí. Denně kolem tohoto prostoru projdou stovky, ne-li tisíce osob.  

Velice dobrá je i dostupnost tohoto místa, jelikož se nachází přímo u silnice, kde je 

možnost parkování. Nejbližší tramvajová zastávka je Krajský úřad a nachází se přibližně 

300 metrů od bistra, druhá nejbližší zastávka je Don Bosco, která je přibližně 10 minut 

chůze. Na obrázku 3.3 je zobrazena přesná poloha místa provozovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3.2 Provozovna  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Vedení a organizace 

Bistro SVÁČA, s. r. o. bude malou rodinnou společností, tudíž bude stačit zavedení 

jednoduché organizační struktury. Bistro bude založeno čtyřmi společníky, a to sestrami 

Leonou a Renátou Raškovými, dále jejich sestřenicí Hanou Klusovou a její matkou Lucií 

Klusovou.  

Leona a Renáta budou zároveň jednatelkami společnosti. Vzhledem k tomu, že má Leona 

vystudovanou vysokou školu ekonomického směru, bude mít na starost především 

administrativní činnosti, vedení účetnictví a komunikaci s dodavateli. Renáta, která bude 

zároveň jednatelkou a odpovědným zástupcem společnosti v oboru hostinské činnosti, 

bude prostředníkem mezi společností a úřady. Sestry budou mít na starost administrativní 

činnosti, především při vzniku společnosti a Renáta poté bude nápomocná při provozu 

bistra. 

Hana Klusová, vyučená v oboru pekař a cukrář, se bude starat o kompletní přípravu  

a kompletaci jídel, které se budou vyrábět a prodávají v bistru. Zároveň bude společně 

s Renátou prostředníkem mezi společností a úřady, vzhledem k tomu, že je odpovědným 

zástupcem. Její matka Lucie Klusová je vyučená servírka s kurzem baristy a bude mít na 

starost přípravu kávy a všech ostatních nápojů v bistru. 

Pro provoz bistra bude přijat také jeden brigádník, který bude zodpovědný za obsluhu  

a inkasování zákazníků, finalizaci pokrmů a nápojů, úklid a další činnosti spojené 

Obrázek 3.3 Poloha bistra 

Zdroj: www.mapy.cz 
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s chodem bistra. Výběr brigádníka bude probíhat na základě absolvování vstupního 

pohovoru s důrazem na splnění konkrétních znalostí v oboru. 

Bistro SVÁČA bude otevřeno pouze ve všední dny, a to od pondělí do čtvrtku mezi 6:00 

až 17:00 hod. a v pátek od 6:00 do 15:30 hod. 

3.1.7 Cíle podniku a vlastníků 

Podnik si klade za cíl vyplnit mezeru na trhu. Svým zákazníkům bude nabízet pestrou  

a kvalitní stravu a nápoje, které budou zdrojem energie a tělu prospěšných látek. Podnik 

bude příjemným místem s rodinnou atmosférou, kde budou mít zákazníci možnost 

pokrmy rovnou konzumovat či si je odnést s sebou. Z toho tedy vyplývá hlavní cíl bistra, 

a tím je uspokojit poptávku po kvalitních snídaních a svačinách. 

Následným cílem podniku je dostat se do povědomí obyvatel Ostravy, a to především 

prostřednictvím sociálních sítí. Do budoucna bychom chtěly spolupracovat s blízkými 

kancelářskými komplexy a školami, kterým bychom denně dodávaly předem objednané 

snídaně a svačiny za zvýhodněné ceny. Dalším prioritním cílem bude získání obliby 

zákazníků, kteří se budou pravidelně vracet a stanou se tak stálou klientelou. Tím podnik 

bude maximalizovat svůj zisk.  

Z dlouhodobého hlediska si podnik klade za cíl otevřít do roku 2025 druhou pobočku. 

Zakladatelky společnosti mají společný hlavní cíl, a tím je zvyšování tržní hodnoty bistra 

a následné předání bistra další generaci rodiny. 

3.1.8 Potencionální trhy 

Před zahájením podnikání byl proveden výzkum, ze kterého vyplývá, že velké množství 

osob začíná svůj den snídaní a během dne, mimo hlavních chodů, konzumuje minimálně 

jednu svačinu. Osoby uvedly, že si snídaně a svačiny nejčastěji obstarávají ráno, při cestě 

do zaměstnání či do školy. A právě tyto osoby budou cílovou skupinou bistra. Jejich 

poptávce bude co nejvíce přizpůsobena nabídka. 

První cílovou skupinou budou tedy osoby zaměstnané, které jsou často ve spěchu  

a mnohdy zvolí ne úplně vhodnou stravu na úkor času. A právě pro tyto osoby bude naše 

bistro nabízet množství kvalitních produktů, které budou nutričně vyváženy  

a dodají tělu potřebnou energii po ránu i během dne. Naše produkty budou moci zákazníci 

konzumovat v bistru, nebo si je odnést s sebou do zaměstnání. 
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Druhou cílovou skupinou budou žáci a studenti blízkých škol. Je obecně známo, že právě 

žáci a studenti nemají velký přísun peněz, proto bude nabídka bistra pro ně zvýhodněna. 

Právě pro žáky a studenty vznikne speciální, cenově zvýhodněná nabídka  

(viz příloha 1). 

Bistro by ale nebylo jen pro pracující osoby a studenty, budou vítáni všichni, ať už 

maminky s dětmi či důchodci, zkrátka každý, kdo dostane během dne chuť na kvalitní  

a vyváženou svačinu nebo nápoj. 

3.1.9 Analýza konkurence 

Konkurence v blízkém okolí bistra není příliš velká. Nejbližším konkurentem je kavárna 

nacházející se v ostravském SKELETU. Jedná se o poměrně nový podnik, což je pro naše 

bistro výhodou, jelikož ještě nemá velkou stálou klientelu. Nabídka kavárny se však od 

naší plánované nabídky značně liší, zaměřují se především na servírování snídaní  

a v průběhu celého dne pouze na podávání kávy a zákusků. V nabídce dále mají vodní 

dýmky a výběr alkoholických či nealkoholických drinků. Jedná se o větší kavárnu. Jejich 

nabídka je určena k okamžité spotřebě v kavárně, nikoli k odnosu s sebou. Vnímáme, že 

tato kavárna bude pro naše bistro značným konkurentem v oblasti nabídky kávy.  Proto 

nebudeme podceňovat nabídku a kvalitu kávy v našem bistru a na její výběr se zaměříme. 

V konkurenční kavárně se nabízí káva značky Julius Meinl, která pochází z Rakouska. 

V našem bistru bude nabízena výběrová káva z lokální pražírny COKAFE, která si 

v současnosti vybudovala u konzumentů káv velkou oblibu. 

Velkým konkurentem našeho bistra bude také společnost MELIVITA, která nabízí 

program chytré svačiny. Tento program se zaměřuje na rozvoz svačin pro žáky 

základních škol, kde si žáci mohou svačinu koupit v mobilním bufetu. Jejich nabídka 

obsahuje deset druhů svačin, jako například obložené pečivo, ovocné poháry či 

zeleninové saláty. V současnosti tento program využívají v Ostravě čtyři základní školy. 

Jednou z těchto škol je blízká Základní škola Zelená. Našim cílem bude připravit pro 

školy výhodnější nabídku s určitou formou předplatného, jako je například u školních 

obědů. 

3.1.10 Marketing 

Po definici cílové skupiny a analýzy konkurence následuje tvorba vhodné marketingové 

strategie, která je pro budoucí vývoj podniku zásadní. Díky vhodně zvolené marketingové 

strategii může bistro získat velké množství potencionálních zákazníků.  
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Pomocí marketingového mixu bude objasněna strategická pozice bistra na trhu. Tato 

analýza vychází ze čtyř faktorů, kterými jsou produkt, cena, propagace a místo. 

Marketingový mix 

• Produkt – hlavní zaměření bistra bude, jak již z názvu vyplývá, výroba  

a následný prodej svačin. Kromě svačin budou v bistru nabízeny také nápoje  

a káva. Našim záměrem je, aby všechny u nás zakoupené produkty byly čerstvě 

vyrobené z kvalitních surovin, zdravé, vyvážené a aby člověku dodaly potřebný 

přísun energie. Přehled všech nabízených produktů (viz příloha 1). Veškeré 

pokrmy budou baleny do obalů v souladu s ekologií. 

• Cena – ceny našich pokrmů a nápojů budou určeny s ohledem na fixní a variabilní 

náklady. To však nebude jediné kritérium. V potaz budeme brát také ceny 

produktů konkurence napříč celou Ostravou. Po otevření bistra budou nižší 

zaváděcí ceny, které by mohly napomoct k přilákání zákazníků, kteří naše 

produkty ochutnají a stanou se našimi případnými stálými klienty. Po prvním 

kvartálu by ceny o něco vzrostly, jelikož náklady na výrobu kvalitních pokrmů 

nejsou nízké a naše bistro si právě na kvalitě bude zakládat. V rámci cenové 

politiky bychom každý den, 30 minut před uzavřením bistra, nabízeli všechny 

produkty (vyjma nápojů) s 50 % slevou, neboť společně s kvalitou budeme dbát 

také na čerstvost našich produktů. Jak je již výše zmíněno, studenti u nás budou 

mít speciální cenově zvýhodněnou nabídku (viz příloha 1). 

• Propagace – pro začátek podnikání je velmi důležitá vhodně zvolená propagace. 

Před otevřením bistra budou rozneseny do okolních panelových domů, škol  

a institucí reklamní letáky, které osloví a nalákají naše budoucí zákazníky a budou 

také informovat o našich produktech. Bistro SVÁČA bude mít také vlastní 

internetové stránky se základními informacemi týkající se bistra společně 

s nabídkou pokrmů a nápojů, které si zákazníci prostřednictvím objednávkového 

systému budou moci na následující den objednat. V současnosti jsou sociální sítě 

důležitou součástí marketingové komunikace, proto ani my na tuto formu 

propagace nezapomeneme. Pro reklamu a komunikaci s našimi zákazníky 

vytvoříme účet na Instagramu a Facebooku, kde bude uvedena stejně jako na 

webu, nabídka našeho bistra s časově omezenými speciálními nabídkami a všemi 

dalšími informacemi týkající se jeho chodu. Sociální sítě budeme využívat i ke 
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sdílení recenzí našich zákazníků. Pro naše věrné zákazníky máme v plánu vytvořit 

věrnostní program, díky kterému budou mít každou desátou svačinu zdarma  

a v den svých narozenin si budou moci ke svačině vybrat nápoj zdarma. Věrnostní 

program bude prováděn prostřednictvím papírových kartiček, kde bude uvedeno 

jméno zákazníka společně s datem narození. 

• Místo – umístění pro vybudování našeho bistra je ideální. V blízkosti se nachází 

množství škol a institucí, jak je již zmíněno v kapitole 3.1.6. Objekt se nachází na 

viditelném místě na sídlišti, nedaleko centra Ostravy, jak je již výše zmíněno, 

tudíž nebude potřeba řešit velkou reklamu místa a budeme sázet na určitou 

zvědavost a zájem obyvatel v prozkoumávání nového bistra. 

3.1.11 Realizační projektový plán 

Realizační projektový plán otevření bistra je zobrazen pomocí Ganttova diagramu. 

Diagram je rozdělen do jednotlivých týdnů s počátkem 1. února 2022, s předpokladem 

otevření bistra 1. května 2022. 

Tabulka 3.1 Ganttův diagram 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.1.12 Finanční plán 

Finanční plán, jakožto jeden z nejdůležitějších bodů podnikatelského plánu zobrazuje 

jeho proveditelnost a reálnost. Jedná se o převedení podnikatelského záměru do číselné 

podoby. 

Prostřednictvím finančního plánu bistra je odhadována reálná potřeba finančních 

prostředků na vznik společnosti a následné zřízení provozovny. Plán dále zobrazuje také 

náklady na pořízení jeho vybavení, materiálu apod. Součástí finančního plánu je 

počáteční rozvaha, předpokládaný cashflow (peněžní toky) a plán zisku a ztrát. 

V tabulce 3.2 je zobrazen přehled finančních nákladů, které jsou nezbytné pro vznik 

společnosti s ručením omezeným. 

Tabulka 3.2 Náklady na vznik s. r. o. 

Náklad Cena 

Notářsky ověřena společenská smlouva 4 000,- Kč 

Výpis z rejstříku trestů 200,- Kč 

Ověření podpisů (podpisový vzor, podpis vlastníka nemovitosti na 

souhlasu s umístěním sídla) 
120,- Kč 

Ohlášení živnosti 1 000,- Kč 

Potvrzení z banky o splnění vkladové povinnosti 500,- Kč 

Poplatek notáři za prvozápis do obchodního rejstříku 2 700,- Kč 

Odměna notáři za sepis podkladového notářského zápisu 300,- Kč 

Celkem 8 820,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Prostor provozovny bistra nesloužil přechozím nájemcům ke gastronomickému provozu, 

proto největší část finančních prostředků bude poskytnuta na rekonstrukci prostoru tak, 

aby vyhovoval a splňoval požadavky gastronomického provozu. Značnou část nákladů 

bude tvořit jeho následné vybavení. V tabulce 3.3 jsou popsány odhadované celkové 

náklady na zřízení provozovny bistra. Kromě základních nákladů na marketingovou 

činnost bude při otevření bistra navíc použito 10 000,- Kč na promo akci – vydání letáků 

a na zřízení internetových stránek bistra. 

Tabulka 3.3 Náklady na zřízení provozovny 

Náklad Cena 

Rekonstrukce 150 000,- Kč 

Vybavení provozovny 171 516,- Kč 

Marketing 10 000,- Kč 

Celkem 331 516,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Provozovna bistra bude vybavena novým vybavením tak, aby vyhovovalo potřebám 

nezbytným ke každodennímu provozu. Tabulka 3.4 zobrazuje seznam veškerého 

vybavení, které bude nutné před otevřením pořídit. Žádné, z pořizovaného vybavení, 

nepřesahuje hodnotu 80 000,- Kč, z tohoto důvodu nebude žádný majetek odepisován. 

Tabulka 3.4 Vybavení provozovny 

Vybavení bistra 

Název Cena za ks Počet ks 
Cena 

celkem 

Kávovar 49 999,- Kč 1 49 999,- Kč 

Lednice 12 999,- Kč 1 12 999,- Kč 

Digestoř 5 999,- Kč 1 5 999,- Kč 

Kuchyňský robot 4 599,- Kč 1 4 599,- Kč 

Odšťavňovač 4 399,- Kč 1 4 399,- Kč 

Kontaktní elektrický gril 2 999,- Kč 2 5 998,- Kč 

Váha 499,- Kč 1 499,- Kč 

Kuchyňské potřeby 1 549,- Kč 1 1 549,- Kč 

Doplňky 3 499,- Kč 1 3 499,- Kč 

Bar 5 999,- Kč 1 5 999,- Kč 

Barové židle 999,- Kč 4 3 996,- Kč 

Pokladna 5 999,- Kč 1 5 999,- Kč 

Světla 699,- Kč 4 2 796,- Kč 

Stůl 1 899,- Kč 2 3 798,- Kč 

Židle 599,- Kč 8 4 792,- Kč 

Chladící vitrína 11 999,- Kč 1 11 999,- Kč 

Konvektomat 14 999,- Kč 1 14 999,- Kč 

Myčka na nádobí 22 999,- Kč 1 22 999,- Kč 

Výrobník ledu 4 599,- Kč 1 4 599,- Kč 

Celkem     171 516,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ke dni 1. dubna 2022 byla sestavena zahajovací rozvaha (viz tabulka 3.5), která obsahuje 

souhrn aktiv a pasiv společnosti. 
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Tabulka 3.5 Počáteční rozvaha 

Počáteční rozvaha k 1.4.2022 

Aktiva Pasiva 

Stálá aktiva 321 516,- Kč Vlastní kapitál 80 000,- Kč 

Krátkodobý hmotný majetek 171 516,- Kč Základní kapitál 80 000,- Kč 

Technické zhodnocení majetku 

(rekonstrukce) 
150 000,- Kč   

Oběžná aktiva 158 484,- Kč Cizí zdroje 400 000,- Kč 

Materiál (zboží a suroviny) 15 000,- Kč Bankovní úvěr 400 000,- Kč 

Pokladna 3 484,- Kč     

Běžný účet 140 000,- Kč     

Aktiva celkem 480 000,- Kč Pasiva celkem 480 000,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 

K financování aktiv bude využit základní kapitál společnosti společně s bankovním 

úvěrem. Společnost požádá o bankovní úvěr ve výši 400 000,- Kč na dobu 6 let, 

s možností předčasného splacení zdarma. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) tohoto 

úvěru je 6,06 % a úrok je ve výši 5,9 %. Měsíční splátka bude ve výši 6 610,- Kč. 

Následující tabulka 3.6 zobrazuje veškeré výdaje spojené s provozem bistra. Mezi 

stěžejní budou patřit mzdové výdaje, následují výdaje spojené se splácením úvěru, 

nájemné, zálohy na energie, výdaje na marketingovou činnost a v neposlední řadě výdaje 

na další služby. 

V bistru budou dva zaměstnanci na plný úvazek, a to Lucie Klusová s dcerou Hanou 

Klusovou a jeden brigádník. Hrubá mzda zaměstnanců na plný úvazek bude činit  

27 000,- Kč pro první rok podnikání. Ke mzdě bude po každém odpracovaném dni 

vyplaceno spropitné. Odvody placené zaměstnavatel z mezd zaměstnanců budou ve výši 

6 696,- Kč za sociální pojištění a 2 430,- Kč za zdravotní pojištění. Brigádník bude 

zaměstnán na dohodu o provedení práce a hodinová mzda bude ve výši 105,- Kč. 

Tabulka 3.6 Provozní výdaje 

Provozní výdaje Za měsíc v Kč Za rok v Kč 

Mzdy 78 552,- Kč 942 000,- Kč 

Nájemné 6 000,- Kč 72 000,- Kč 

Záloha na energie 5 500,- Kč 66 000,- Kč 

Splátka úvěru 6 610,- Kč 79 320,- Kč 

Marketingová činnost 3 000,- Kč 36 000,- Kč 

Ostatní služby 1 000,- Kč 12 000,- Kč 

Celkem 100 662,- Kč 1 207 944,- Kč 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztrát (dále jen VZZ) znázorňuje hospodářský výsledek za sledované 

období. Pro vytvoření tohoto VZZ vycházíme z průměrné útraty 110,- Kč, za kterou by 

bylo možno zakoupit například jeden obložený chléb společně s kávou či jiným nápojem. 

Průměrná marže je 64 % viz tabulka 3.7. 

Tabulka 3.7 Marže z průměrné útraty 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3.8 zobrazuje VZZ pro první rok podnikání. Tržby jsou vypočteny z průměrného 

počtu 75 zákazníků za den s průměrnou útratou 110,- Kč. Průměrná tržba za pracovní den 

by tedy činila 8 250,- Kč. Bistro bude v provozu 5 dní v týdnu, tedy průměrně 20 dní  

v měsíci. Průměrná měsíční tržba činí 165 000,- Kč. Za rok celkem 1 980 000,- Kč. 

V tržbách z prodeje jsou zohledněny také letní prázdniny a vánoční svátky. Výnosy 

v tomto období jsou značně nižší než v ostatních měsících. 

Tabulka 3.8 Výkaz zisku a ztráty 2022 

 

Zdroj: vlastní zpracování  

Sečteme-li výsledky hospodaření za jednotlivé měsíce roku 2022 dostaneme částku ve 

výši 187 856,- Kč, což značí výsledek hospodaření běžného účetního období. Pro rok 

2023 se předpokládá výsledek hospodaření ve výši 130 000,- Kč a pro rok 2024 ve výši  

353 987,- Kč. 

Položka Náklady Prodejní cena Marže 

Obložený chléb 17,- Kč 50,- Kč 66 % 

Káva 23,- Kč 60,- Kč 62 % 

Celkem 40,- Kč 110,- Kč Prům. marže 64 % 
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V tabulce 3.9 je zobrazen VZZ pro rok 2023. Oproti předešlému roku 2022 je zohledněno 

zvýšení nájmu o 1 000,- Kč za měsíc, zvýšení záloh na energie o 500,- Kč za měsíc a také 

zvýšení mezd, z původních 27 000,- Kč na 32 000,- Kč. 

 Tabulka 3.9 Výkaz zisku a ztráty 2023 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tabulka 3.10 zobrazuje VZZ pro třetí rok podnikání. Je zde zohledněno zvýšení nájmu  

o dalších 1 000,- Kč. 

Tabulka 3.10 Výkaz zisku a ztráty 2024 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Cashflow 

Cashflow (dále jen CF) podniku znázorňuje rozdíl mezi příjmy a výdaji podniku za určité 

období. Je stěžejním ukazatelem likvidity podniku a je důležité, aby společnost měla 

kladné peněžní toky, což znázorňuje „zdravou“ společnost. CF je zpracován pro první tři 

roky podnikání. Tabulka 3.11 zobrazuje CF pro první rok podnikání. V měsíci červnu, 

červenci, srpnu a prosinci dosahuje společnost záporných peněžních toků, což je 

zapříčiněno především letními prázdninami a vánočními svátky. Avšak i přesto, že 

společnost dosahuje záporných peněžních toků, je konečný stav peněžních prostředků 

kladný, což je pro společnost zásadní.  

Tabulka 3.11 Cashflow 2022 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tabulka 3.12 zobrazuje plánovaný CF pro rok 2023. Je zde stejně jako ve VZZ 

zohledněno zvýšení nájmu, záloh na energie a mezd. Daň z příjmu za předešlý rok je 

splacena ve druhém kvartálu. 
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Tabulka 3.12 Cashflow 2023 

Zdroj: vlastní zpracování  

Tabulka 3.13 zobrazuje CF pro třetí rok podnikání. V posledním kvartálu tohoto roku 

jsou připočteny výdaje ve výši 75 000,- Kč na nákup krátkodobého hmotného majetku. 

Tabulka 3.13 Cashflow 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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Bod zvratu 

Bod zvratu určuje objem produkce, při které se budou tržby rovnat celkovým nákladům 

a vypočítá se podle následujícího vzorce: 

• Q = FN/(p-b); 

• kde Q odpovídá množství zákazníků, FN fixním nákladům, p prodejní ceně  

a b variabilním nákladům na jeden kus 

• Q = 1 045 020/(110-40) 

• Q = 14 929 zákazníků ročně 

Z výpočtu vyplývá, že při množství 14 929 zákazníků za rok dosáhne společnost bodu 

zvratu. Bistro by muselo navštívit 1 244 zákazníků měsíčně, tedy minimálně  

62 zákazníků za den, což je reálné. 

3.1.13 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu, rizika 

 Hlavní předpoklady úspěšnosti projektu jsou zobrazeny pomocí SWOT analýzy  

(viz tabulka 3.14), kde jsou popsány silné a slabé stránky podniku, společně 

s příležitostmi a hrozbami. Na hrozby spojené s provozem bistra naváže tabulka 3.15, 

která zobrazuje předpokládaná rizika společně s návrhy opatření, na které by se bistro 

mělo zaměřit v případě potřeby. 
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Tabulka 3.14 SWOT analýza 

  POMOCNÉ ŠKODLIVÉ 

V
N

IT
Ř

N
Í 

P
Ů

V
O

D
 

    

Silné stránky Slabé stránky 

•       Umístění provozovny na 

frekventovaném místě; 
•       Prostor v podnájmu; 

•       dobrá dostupnost; •       málo míst k sezení; 

•       kvalitní suroviny; •       začínající podnik; 

•       vlastní výroba; •       malé zkušenosti s podnikáním. 

•       vzhled bistra;   

•       čerstvost pokrmů a nápojů.   

V
N

Ě
J
Š

Í 
P

Ů
V

O
D

 

    

Příležitosti Hrozby 

•       Trend poptávky po kvalitních 

potravinách; 
•       Vstup nové konkurence; 

•       obliba kávy; •       nízká návštěvnost; 

•       malá konkurence v okolí; •       vandalismus; 

•       rozšíření sortimentu; 
•       zvýšení cen (nájem, energie, 

surovin) 

•       snadná a levná propagace 

prostřednictvím sociálních sítí. 
•       špatný personál. 

 

 

Tabulka 3.15 Rizika projektu 

RIZIKO OPATŘENÍ 

Vstup nové konkurence na trh. 
Budování věrné klientské základy, 

marketingový výzkum, věrnostní program. 

Nízká návštěvnost. 
Zvýšení marketingové propagace, akce pro 

nové zákazníky, ochutnávky. 

Vandalismus. Pojištění provozu. 

Zvýšení ceny pronájmu. 

Udržování dobrého vztahu 

s pronajímatelkou, zařazení podmínek o 

změnách nájemného do smlouvy o nájmu 

prostoru. 

Zvýšení cen surovin. Úprava prodejních cen. 

Nevhodný personál.  

Výběr na základě pohovoru, zaměstnanec 

musí splňovat požadavky, výběr nejlépe 

prostřednictvím doporučení, motivace. 

Právní a legislativní úpravy zákonů. Nelze vytvořit opatření. 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2 Založení a vznik bistra 

Prvním krokem při budování bistra bylo vytvoření zkráceného podnikatelského plánu, 

aby byla zjištěna jeho reálnost a proveditelnost. Ze zpracovaného plánu vychází, že tento 

podnikatelský záměr je proveditelný, tudíž mohou být zahájeny kroky vedoucí ve vzniku 

společnosti. 

Prvním krokem bylo sjednání schůzky s majitelkou prostoru. Schůzka se konala  

12. března 2022 a byly zde dohodnuty náležitosti týkající se smlouvy o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání (viz příloha 2). Majitelka byla obeznámena s plánem rekonstrukce 

prostoru, se kterým souhlasila. Druhým dokumentem, který vzešel z této schůzky byl 

souhlas majitelky s umístěním sídla společnosti na dané adrese (viz příloha 3). 

3.2.1 Společenská smlouva 

Dne 21. března 2022 se všechny čtyři společnice schází s notářem. Za jeho přítomnosti 

dochází k sepsání společenské smlouvy (viz příloha 4). Tato smlouva má formu veřejné 

listiny a obsahuje notářsky ověřené podpisy všech společnic. Poplatek notáři za tuto 

službu činí 4 000,- Kč. 

Výsledkem tohoto kroku je založení společnosti s ručením omezeným. 

Tentýž den dochází také k sepsání čestných prohlášení jednatelů (viz příloha 5), které 

budou zároveň sloužit jako podpisové vzory. Poplatek za tento úkon byl ve výši 60,- Kč 

za kus. 

Následující den, tedy 22. března 2022, dochází ke zřízení bankovního účtu u Komerční 

banky, pro účely splacení vkladů společnic. Správcem vkladu byla zvolena Leona 

Rašková a podepsala vzniklý dokument Prohlášení správce vkladu (viz příloha 6). 

Všechny společnice byly seznámeny s číslem účtu. Od tohoto okamžiku začala plynout 

dvoutýdenní lhůta pro splacení vkladů. Všechny společnice svůj vklad splatili do  

31. března 2022 a poté jim bylo bankou vystaveno potvrzení o splacení základního 

kapitálu. 

3.2.2 Registrace na živnostenském úřadě 

Po sepsání společenské smlouvy a splacení celé výše základního kapitálu následovala 

registrace na Živnostenském úřadě. 
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Dne 4. dubna 2022 byl jednatelkou společnosti vyplněn jednotný registrační formulář pro 

právnické osoby (viz příloha 7), který byl společně s přílohami odevzdán na 

Živnostenském úřadě v Ostravě. Přílohy byly následující: 

• Seznam oborů činností náležejících do živnosti volné (viz příloha 8); 

• Předmět podnikání (viz příloha 9); 

• ověřená kopie Společenské smlouvy (viz příloha 4); 

• Prohlášení odpovědného zástupce (viz příloha 10) společně s notářsky ověřenou 

kopií dokladu potvrzující jeho odbornou způsobilost; 

• notářsky ověřený Souhlas s umístěním sídla společnosti (viz příloha 3) a 

• výpis z katastru nemovitostí. 

Všechny společnice jsou občanky České republiky, takže výpis z rejstříku trestů si úřad 

obstaral sám. 

Výsledkem tohoto kroku bylo ohlášení živnosti. Živnostenský úřad má na dokončení 

registrace pět pracovních dní, po této lhůtě bude na adresu sídla společnosti doručen výpis 

z Živnostenského úřadu. Poplatek za ohlášení byl ve výši 1 000,- Kč.  

3.2.3 Zápis do obchodního rejstříku 

Po obdržení výpisu z Živnostenského úřadu byl dne 8. dubna 2022 navštíven notář, který 

provedl zápis do obchodního rejstříku. Pro tento zápis notář potřeboval následující 

dokumenty: 

• kopie Společenské smlouvy (viz příloha 4); 

• výpis z živnostenského rejstříku; 

• Souhlas s umístěním sídla společnosti (viz příloha 3); 

• výpis z katastru nemovitostí; 

• kopie Čestných prohlášení jednatelů (viz příloha 5); 

• kopie Prohlášení správce vkladu (viz příloha 6) a 

• potvrzení z banky o splacení základního kapitálu.  

Všechny potřebné dokumenty byly notáři předány tentýž den a vše bylo stvrzeno 

notářským zápisem o převzetí těchto dokumentů. Notář poté provedl návrh na zápis 

zapsaných údajů společnosti do obchodního rejstříku (viz příloha 11). Z důvodu nižší 

finanční náročnosti oproti zápisu rejstříkovým soudem byl zápis do obchodního rejstříku 

proveden prostřednictvím notářem. 
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Poplatek za zápis do obchodního rejstříku byl ve výši 2 700,- Kč. Odměna notáři za sepis 

podkladového notářského zápisu byla ve výši 300,- Kč. 

Dne 15. dubna 2022 bylo do sídla společnosti doručeno Rozhodnutí o zápisu do 

obchodního rejstříku. Součástí tohoto rozhodnutí bylo přidělené identifikační číslo, 

společně se spisovou značkou. 

Následně byly doručeny přihlašovací údaje do datové schránky. Podnikatelky byly 

vyzvány ke změně hesla a zároveň si nastavily oznámení o nově příchozí poště 

prostřednictvím SMS zprávy. Pomocí datové schránky podnikatelky zaslaly Krajskému 

soudu naskenované kopie společenské smlouvy a čestné prohlášení jednatelů, aby mohlo 

dojít k jejich zveřejnění ve sbírce listin. 

Výsledkem tohoto kroku je vznik společnosti s ručením omezeným. 

3.2.4 Registrace na finančním úřadě 

Dne 27. dubna 2022 byla vyplněna prostřednictvím Portálu MOJE daně, dostupném na 

webových stánkách Ministerstva financí České republiky, přihláška k registraci 

právnické osoby (viz příloha 12). Tato přihláška byla společně se skenem první stránky 

smlouvy o zřízení bankovního účtu odeslána prostřednictvím datové schránky na finanční 

úřad. 

Výsledkem tohoto kroku bylo získání daňového identifikačního čísla, který slouží 

především ke styku s finančním úřadem. 

3.2.5 Seznam společníků 

Dle § 139 zákona č. 90/2012 Sb., je nutno aby společnost s ručením omezeným vedla 

seznam společníků. Tento seznam by měl obsahovat osobní údaje všech společníků, 

společně s výši vkladu, podílem, označením podílu a počtem hlasů na valné hromadě. 

Seznam společníků zakládané společnosti byl vytvořen dne 28. dubna 2022 (viz příloha 

13). 

3.2.6 Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky 

Zřízení daňové informační schránky, zkráceně DIS, není zákonem povinné. 

Podnikatelům však může být nápomocná v oblasti informací spojených s daňovou 

povinností a také pomocníkem v přehledu písemností mezi daňovými subjekty apod. 
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Ke zřízení DIS je potřeba uznávaný elektronický podpis, nebo zřízení datové schránky. 

Jelikož zakládaná společnost má již datovou schránku zřízenou, stačilo pouze podat 

přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky (viz příloha 14). 

3.2.7 Zápis skutečných majitelů 

Zápis skutečných majitelů může být proveden třemi způsoby. Prvním způsobem je 

registrace u rejstříkového soudu prostřednictvím elektronického formuláře. Druhý 

způsob, jakým může být proveden zápis je registrace prostřednictvím notáře. Posledním 

způsobem je pomocí tzv. automatického průpisu. Tento průpis je určen především pro 

společnosti s jednoduchou vlastnickou strukturou, kterou je možno vyčíst z obchodního 

rejstříku. 

Majitelky zakládané společnosti zvolili možnost automatického průpisu. Po zápisu do 

obchodního rejstříku nechaly plynout patnáctidenní lhůtu, a tím aktivovaly automatický 

průpis z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů. 
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4 Sestavení vybraných pravidel pro zapojení rodiny do 

rodinného podniku 

Čtvrtá kapitola této bakalářské práce bude zaměřena na sestavení vybraných pravidel pro 

zapojení rodiny do fiktivně založeného rodinného podniku. 

Aby majitelky Bistra SVÁČA, s. r. o. předešly budoucím problémům spojených s chodem 

bistra, vytvořily společně s podnikatelským plánem také rodinnou ústavu. 

4.1 Rodinná ústava 

4.1.1 Preambule 

Rodinná ústava Bistra SVÁČA, s. r. o. vzniká za účelem vytvoření pravidel pro zapojení 

rodiny do rodinného podniku. Její součástí jsou dohody týkající se rodiny ve vedení 

podniku, dohody o vlastnictví a v neposlední řadě také dohody o správě a řízení. 

Zakladatelky jsou odpovědnými vlastníky Bistra SVÁČA, s. r. o. a chtějí tuto společnost 

nadále budovat a rozvíjet jako rodinný podnik, který bude po celou svou historii 

vlastnictvím této rodiny. Majitelky budou usilovat o to, aby se podnik dále rozrůstal  

a rozvíjel. 

Bistro SVÁČA, s. r. o. je založeno čtyřmi členkami rodiny. Sestrami Leonou a Renátou 

Raškovými, společně se sestrou jejich matky Lucií Klusovou a její dcerou Hanou 

Klusovou. Všechny zakladatelky si jsou velmi blízké. Slečny Leona, Renáta a Hana 

společně trávily celé dětství, takže mají mezi sebou vzájemnou důvěru. Obrázek 4.1 

znázorňuje rodokmen nejbližší rodiny zakladatelek. 

Rodina je založena na vzájemné úctě a pochopení. Dbáme na otevřenost, poctivost  

a transparentnost našeho podnikání vůči rodině. Mladší členové rodiny jsou vedeni k úctě 

ke starším. 
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Obrázek 4.1 Rodinný genogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Kodexy rodinného podniku 

Bistro SVÁČA, s. r. o. klade důraz na dodržování etického kodexu rodinného podniku, 

zveřejněného Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.1 

4.1.3 Dohody týkající se rodiny ve vedení podniku 

Bistro SVÁČA, s. r. o. je malým rodinným podnikem. Ve vedení podniku jsou čtyři 

členky rodiny. Leona Rašková má společně se svou sestrou Renátou Raškovou na starost 

vedení podniku především z administrativní stránky. Společně provádí finanční analýzy 

podniku, starají se o daňovou evidenci, řeší případné spolupráce a mnoho dalšího. Další 

dvě majitelky, Hana a Lucie Klusové, mají na starost vedení provozu bistra v provozovně. 

Starají se o to, aby veškeré pokrmy byly připraveny v té nejlepší kvalitě, aby zákazníci 

odcházeli spokojeni a vraceli se, aby byly v provozovně dodržována veškerá hygienická 

pravidla, zkrátka vše potřebné, spojené s chodem provozovny.  

 
1 ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR. Etický kodex rodinného 

podniku České republiky. Amsp.cz [online]. 2019 [cit. 17. 4. 2022]. Dostupné z: https://amsp.cz/wp-

content/uploads/2020/02/Etick%C3%BD-kodex-rodinn%C3%A9ho-podniku.pdf 

  Manželé       Děti       Blízký vztah     Konflikt   Rozvedeni    Partneři  Muž       Žena Zapojen do 

podnikání 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Ostatní členové rodiny podnikání pouze pasivně přihlížejí. O vývoji podniku budou 

pravidelně každý rok informování prostřednictvím rodinného shromáždění. Majitelky se 

budou snažit zachovat rodinou tradici a vzbudit zájem o podnikání také u mladších členů 

rodiny. Rodinná shromáždění budou určená pro všechny členy rodiny, starší patnácti let. 

Všem členům budou poskytnuty stejné informace týkající se podniku, jako je například 

jeho finanční situace, prosperita, veškeré změny v podnikání a podobně. Rodinné 

shromáždění bude otevřené veškerým nápadům na zlepšení podnikání a bude jim 

věnována potřebná pozornost. 

Bude-li se podnik rozšiřovat a otevírat nové pobočky, bude vítán do vedení podniku vstup 

nového člena rodiny. Každý nově příchozí člen managementu musí splňovat kritérium,  

a to alespoň minimální zkušenosti s gastronomickým provozem či se samotným 

podnikáním jako takovým. 

V případě zájmu některého z rodinných členů o zaměstnání v bistru, bude muset splňovat 

stejné požadavky, jako všichni ostatní uchazeči. V bistru nebude docházet k preferování 

rodinných členů před ostatními uchazeči na úkor kvality. Jestli by však nastala situace, 

kdy by se o zaměstnání ucházeli dva uchazeči, kdy jeden by byl členem rodiny a druhý 

by byl pro majitelky neznámým, a jejich dovednosti a zkušenosti by byly totožné, vždy 

by došlo k vybrání člena rodiny. Tato volba by byla především z toho důvodu, že si bistro 

bude zakládat na rodinné tradici a majitelky věří v to, že na členy rodiny se mohou více 

spolehnout. 

4.1.4 Dohody o vlastnictví 

V rodinném podniku existuje jediný druh podílu, a to podíl základní. Je rozdělen rovným 

dílem mezi čtyři majitelky, každá má tedy podíl ve výši 25 %. Tento podíl se dědí a může 

být převeden na třetí osobu, musí se však jednat o člena rodiny a musí být odsouhlasen 

valnou hromadou. 

Majitelky dbají na to, aby bistro zůstalo po celou jeho historii součástí rodiny. Vizí 

majitelek bistra je převod podniku na další generaci, z tohoto důvodu je potřeba zvolit si 

své nástupce, kterými budou i nadále rodinní členové. Leona společně s Renátou a Hanou 

volí jako budoucí nástupce své prvorozené potomky. Nebude-li toto možné, a to z důvodu 

nezájmu o podnikání, zdravotních problémů či nenarození potomka, bude nástupce 

zvolen valnou hromadou. Nejstarší z majitelek Lucie, volí jako svého nástupce svou 

druhou dceru Petru Klusovou, která je s tímto faktem obeznámena a souhlasila. Majitelky 
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si jsou vědomy náročnosti podnikání, proto své nástupce budou již od útlého mládí 

připravovat na proces mezigenerační obměny.  

4.1.5 Dohody o správě a řízení 

Pro Bistro SVÁČA, s. r. o. byly vytvořeny dvě rodinné instituce, a to: 

• Rodinné shromáždění – jedná se o formální setkání všech členů rodiny starších 

patnácti let. Toto shromáždění se bude konat jedenkrát ročně a všichni členové 

budou o datu a místě setkání informováni s měsíčním předstihem. Budou zde 

řešeny veškeré otázky týkající se jak podnikání, tak i rodinných záležitostí. 

Všichni členové budou mít příležitost sdělit svůj názor na vedení podniku  

a případné nápady, jak podnik učinit lepším. Rodinné shromáždění si klade za cíl 

zvýšit informovanost všech členů rodiny o rodinném podniku a tím předejít 

budoucím konfliktům, které by mohly vzniknout při nízké informovanosti. 

Rodinné shromáždění volí členy rodinné rady. 

• Rodinná rada – i když je vytvoření rodinné rady doporučováno větším 

společnostem, majitelky se rozhodly tuto radu vytvořit. Rodinným shromážděním 

byli vybrání následující členové: Leona Rašková, Renáta Rašková, Lucie 

Klusová, Hana Klusová, Lenka Rašková a Jindřich M. Členy této rady nejsou 

pouze zakladatelky, ale také maminka Leony a Renáty Lenka a jejich dědeček 

Jindřich M. Rodinná rada se bude scházet pravidelně, a to jedenkrát za kvartál.  

O datu a místě konání bude rozhodovat valná hromada a členové rady budou  

o těchto skutečnostech informováni s dostatečným předstihem. Hlavním cílem 

rodinné rady je zastupovat všechny členy rodiny a tím předcházet příbuzenským 

sporům týkající se řízení podniku. Členové této rady mají nejvýznamnější 

rozhodovací právo. Společně rozhodují o vývoji podniku, především v případě, 

kdy se rodinné shromáždění neshodne. Zabývají se také filantropickými 

činnostmi, rozvojem podniku, vzděláváním členů rodiny a v neposlední řadě také 

dohlížejí na zachovávaní hodnot rodiny a podniku. 
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5 Závěr 

 

Tématem této bakalářské práce byla praktická aplikace zahájení podnikání v rodinném 

podniku. Cílem bylo uplatnit veškeré právní a administrativní povinnosti vedoucí ke 

vzniku fiktivní společnosti s ručením omezeným, zjistit reálnost a proveditelnost tohoto 

podnikatelského záměru a v neposlední řadě sestavit vybraná pravidla pro zapojení 

rodiny do podniku. 

Rodinné podniky jsou ve světě jednou z nejrozšířenějších forem podnikání, jejichž 

historie sahá do dávné minulosti. V České republice však rodinné podniky získaly svou 

první definici až v květnu 2019, i když historie říká, že existovaly v hojné míře také 

v minulosti. 

Zahájení podnikání v rodinném podniku je dlouhodobý proces. Z práce vyplývá, že 

podnikatel si musí být vědom podnikatelského rizika, musí posoudit všechny klady  

a zápory propojení rodiny s podnikem, provést důslednou analýzu všech rizik, vybrat 

vhodnou formu podnikání, což je pro podnikání zásadní. Ujasnit si cíle, vize podniku  

a spoustu dalších kroků vedoucích ke vzniku rodinného podniku. Rozhodne-li se 

podnikatel založit plnohodnotný rodinný podnik, bude ho čekat delší proces než při 

zakládání nerodinné společnosti. Aby byl rodinný podnik již od počátku dobře nastaven, 

je vhodné, aby společně s tvorbou podnikatelského plánu byla sestavena rodinná ústava. 

Každoročně je v České republice založeno nemalé množství rodinných podniků, je však 

důležité si uvědomit, že značné množství je nuceno svou činnost ukončit. V současnosti 

má na zánik podniků velký vliv koronavirová krize, která zasáhla ekonomiku celého 

světa. Není to však jediný důvod zániku rodinných podniků. Značný vliv mají také 

konflikty v rodině, neúspěšná generační obměna či rozvod manželů. 

V práci byl představen fiktivní rodinný podnik Bistro SVÁČA, s.r.o. prostřednictvím 

zkráceného podnikatelského plánu. Tento plán obsahuje kromě základních informací  

o podniku také definici jeho cílů. Součástí je popis potencionálních trhů, analýza blízké 

konkurence, realizační projektový plán a definice hlavních předpokladů úspěšnosti a rizik 

toho podnikatelského záměru zjištěných prostřednictvím SWOT analýzy. Na 

potencionální rizika byla navrhnuta opatření k jejich eliminaci. Stěžejní částí tohoto 

podnikatelského plánu byla jeho finanční část, prostřednictvím které byla zjišťována 

skutečnost, zda tento podnikatelský záměr je či není reálný a proveditelný. Byly sestaveny 
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vybrané finanční výkazy pro první tři roky podnikání. Prostřednictvím těchto výkazů 

došlo ke zjištění, že tento podnikatelský plán je proveditelný, společnost by dosahovala 

kladných peněžních toků, z čeho vyplývá, že by byla schopna plnit své závazky, což je 

pro podnik zásadní.
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Seznam zkratek 

a.s. – akciová společnost 

aj. – a jiné 

AMSP – Asociace malých a středních podniků a živnostníků 

apod. – a podobně 

CF – cash flow, peněžní tok 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

DIČ – daňové identifikační číslo 

DIS – daňová informační schránka 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EAT – earnings after taxes, čistý zisk 

EBT – earnings before taxes, hrubý zisk 

EU – Evropská unie 

F-PEC –Family influence trough Power, Experince and Culture 

hod. – hodin 

IČO – identifikační číslo osoby 

JRF – Jednotný registrační formulář 

k.s. – komanditní společnost 

Kč – koruna česká 

kol. – kolektiv 

ks – kus 

KS PP – konečný stav peněžních prostředků 

mil. – milion 

mld. – miliarda 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 
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PS PP – počáteční stav peněžních prostředků 

Q1,2,3,4 – první, druhý, třetí, čtvrtý kvartál 

RPSN – roční procentní sazba nákladů 

s. – strana 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

Sb. – sbírka 

SMART – specific, measurable, achieveable, relevant, time-bounded 

spol. s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

SWOT – strenghts, weaknesses, opportunities, threats 

tzn. – to znamená 

tzv. – takzvaně 

v.o.s. – veřejná obchodní společnost 

VZZ – výkaz zisku a ztráty 
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